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Prefaţă 
 

Cartea de faţă constituie o încercare reuşită de familiarizare a cititorului 
cu un nivel al maşinii virtuale situat foarte aproape de nivelul fizic, şi anume 
nivelul limbajului de asamblare (LA). 

Se cunoaşte faptul că fiecare enunţ din codul scris în LA, respectiv o 
mnemonică, are un corespondent într-o singură instrucţiune a limbajului-
maşină. 

Este principalul motiv pentru care una dintre virtuţile de necontestat ale 
LA este reprezentată de posibilitatea accesării directe a ceea ce în mod obişnuit 
constituie atribute de arhitectură a sistemului de calcul. În această categorie 
sunt incluse registrele generale, unitatea aritmetico-logică, indicatorii de 
condiţie etc. 

Un al doilea avantaj al utilizării LA este reprezentat de mărimea redusă a 
codului generat şi, implicit, de dimensiunea memoriei necesare încărcării 
acestuia. Mărimea codului influenţează nemijlocit şi timpul de execuţie, aspect 
relevant în situaţiile în care timpul reprezintă o resursă critică. 

Aceste trăsături recomandă utilizarea limbajului de asamblare în aplicaţii 
de timp real şi în aplicaţii care rulează pe sisteme cu resurse reduse de 
memorie cum ar fi card-urile inteligente, aparatura electrocasnică etc. Sunt de 
asemenea situaţii în care eficienţa programelor dezvoltate în limbaje de nivel 
înalt creşte atunci când pentru accesarea unor resurse primare sunt utilizate 
proceduri scrise direct în LA. 

O altă dimensiune a importanţei limbajelor de asamblare este cea care 
ţine de formarea specialiştilor din domeniile aferente ştiinţei calculatoarelor. 
Pentru aceştia, însuşirea programării în LA contribuie la formarea unei gândiri 
algoritmice şi permite o abordare non-formală a unor discipline de studiu 
chemate să le contureze profilul profesional. 



 

 

 

 

 

 

Pornind de la importanţa limbajelor de asamblare, orice abordare a 
acestora în cadrul unei lucrări de specialitate este binevenită, mai ales dacă 
aceasta este corespunzător structurată şi oferă exemple convingătoare. 

Cartea pe care o veţi parcurge urmăreşte un fir logic, de la prezentarea 
aspectelor structurale şi arhitecturale ale calculatoarelor (semnificative pentru 
programatorul în LA), trecând apoi la prezentarea limbajului în sine (la nivel 
de bază) şi încheind cu expunerea unor tehnici avansate de programare. 

Lucrarea conţine numeroase exemple create şi testate de către autor, 
constituind astfel un solid sprijin pentru utilizarea cărţii în calitate de suport al 
studiului LA. 

Autorul fructifică în această carte experienţa în calitate de titular al 
cursurilor Programarea în Limbaje de Asamblare, respectiv Structura şi 
Arhitectura Calculatoarelor, predate studenţilor specializărilor Calculatoare şi 
Automatică şi Informatică Aplicată ale Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti. 
Formarea sa profesională şi experienţa în domeniu au fost elemente 
favorizante pentru realizarea unei lucrări de o certă valoare. 

Recomand cu multă căldură lucrarea de faţă pentru toţi cei care îşi 
propun abordarea LA ca o componentă a unei cariere profesionale în 
domeniile proiectării, programării şi utilizării avansate a calculatoarelor. 
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INTRODUCERE 
 

Istoria ştiinţei calculatoarelor este marcată nu doar de extraordinara 
dinamică a progresului tehnologic, ci şi de o interesantă schimbare a 
raporturilor om – sistem de calcul, sub aspectul percepţiei. De la anii de 
pionierat, caracterizaţi de existenţa conceptelor teoretice pentru care 
implementarea practică era însoţită de nenumărate dificultăţi, s-a ajuns astăzi 
la problema deloc uşoară a reformulării principiilor în contextul evoluţiei 
tehnologice fără precedent. 

Oricât de paradoxală ar putea fi considerată afirmaţia că 
super-calculatoarele prezentului au la bază aceleaşi fundamente ca şi primele 
generaţii ale sistemelor digitale de calcul, realitatea confirmă fără echivoc acest 
fapt. La o privire atentă şi mai ales critică în raport de gadget-urile tehnologice 
(ce impresionează utilizatorul obişnuit), profesioniştii realizează că, în 
realitate, performanţa şi complexitatea calculatoarelor actuale sunt doar 
atribute conferite de un generos factor de scală (prin raportare la primele 
sisteme). 

Lipsa acestor schimbări morfologice semnificative creează premisele ca 
orice utilizator avizat – ce doreşte să înţeleagă mecanismele funcţionării 
calculatorului numeric – să îşi poată concentra pentru început atenţia exact 
asupra amintitelor concepte-fundament, ce permit extensia ulterioară către 
actualitate şi modernism. 

În această notă, lucrarea de faţă propune o abordare practică şi 
pragmatică a cunoaşterii principiilor de bază ce guvernează lumea 
calculatoarelor. Ea este conceptual divizată în două secţiuni, aflate însă într-o 
strânsă dependenţă reciprocă. Prima dintre acestea prezintă noţiunile teoretice 
fundamental asociate organizării sistemelor de calcul (sub aspect structural, 
arhitectural şi funcţional), în timp ce a doua parte continuă investigaţia pe 
dimensiunea practică, prin mijlocirea unui puternic instrument al specialiştilor 
IT: programarea în limbaj de asamblare. 

Cititorii-ţintă sunt în primul rând studenţii specializărilor Calculatoare, 
Automatică şi Informatică, precum şi toţi cei care-şi impun prin specificul 
preocupărilor o manieră sistematică şi profesionistă de cunoaştere a 
calculatorului numeric. De aceea, prezentarea se doreşte a fi graduală şi 
firească, lipsită de amănuntele nesemnificative ce ar putea complica 
înţelegerea, punându-se accentul însă pe numeroase exemple concrete, 
sprijinind şi incitând cititorul în direcţia propriilor cercetări. 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

8 

 

 

 

 

Despre această carte 
 

Deşi conceptele structurale şi arhitecturale prezentate au un generos 
atribut de generalitate, aceleaşi considerente practice şi pragmatice au 
contribuit la orientarea lucrării către platformele de calcul construite în jurul 
familiei de microprocesoare Intel® 80x86 – considerate ca reprezentative 
pentru clasa sistemelor de calcul personal-profesionale moderne. 

În mod firesc, datorită acestei opţiuni, şi programarea în limbaj de 
asamblare este orientată exclusiv către familia circuitelor amintite. Toate 
exemplele incluse în prezenta lucrare au fost dezvoltate şi testate în mediul 
Borland Turbo Assembler® 5.0. Totuşi, s-a căutat ca majoritatea secvenţelor de 
cod să se bazeze exclusiv pe construcţii sintactice generale, ele fiind astfel 
perfect compatibile cu orice alt produs software de asistenţă. 

 

Pentru accesibilitatea deplină (din punct de vedere ergonomic) a 
informaţiei conţinute în volumul de faţă, s-au adoptat o serie de convenţii în 
ceea ce priveşte textul: 

─ notaţiile aldine („italice”) fie reprezintă aspecte de subliniat, fie 
identifică prima apariţie a unor termeni noi, conjugaţi eventual cu 
explicaţiile de rigoare; 

─ notaţiile subliniate identifică puncte-cheie în cadrul textului, 
subordonate ierarhic paragrafelor; 

─ notaţiile de tip „display” caracterizează mesajele şi 
informaţiile accesibile la consolă, construcţiile sintactice în limbaj 
de asamblare sau în pseudo-cod (citate in extenso), respectiv 
entităţile de tip nume de variabile, etichete, nume de proceduri, 
macroinstrucţiuni, registre ale procesorului, valori (alfa)numerice 
etc. ce sunt amintite pe parcursul expunerii. 
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1. NOŢIUNI GENERALE DE REPREZENTARE 

A INFORMAŢIEI ÎN SISTEMELE DE CALCUL 
 

Conform celei mai largi şi generoase accepţiuni, calculatorul poate fi privit 
ca un sistem ce primeşte la intrare un flux de date asupra cărora operează 
prelucrările indicate de utilizator, oferind rezultatele acestora sub forma unui 
flux informaţional emergent. 

Evident, transferul de informaţie între mediul extern şi maşina de calcul 
trebuie să ţină cont de particularităţile fiecăreia dintre cele două entităţi, în 
special în ceea ce priveşte accesul la semnificaţia asociată fluxurilor de 
intrare/ieşire. În acest context, noţiunea de reprezentare a informaţiei capătă 
două accepţiuni complementare: 

─ reprezentarea internă, ce reflectă de fapt modul de organizare a  
sistemului de calcul; 

─ reprezentarea externă, asociată utilizatorului. 

În afara diferenţelor legate de „ţinta” celor două tipuri de reprezentări, 
între acestea există şi o diferenţă de nuanţă: în timp ce prima este caracterizată 
de rigurozitate (fiind impusă de organizarea structurală a calculatorului), cea 
de-a doua are pronunţate trăsături subiective (deoarece semnificaţia unei 
entităţi informaţionale este acordată de utilizatorul însuşi, în conformitate cu 
propria sa percepţie). 

Acest prim capitol al lucrării este dedicat unei prezentări generale a 
modului de reprezentare şi organizare internă a informaţiei. Fără a avea un 
caracter exhaustiv, aspectele ce vor fi relevate în continuare creează o bază de 
cunoştinţe absolut indispensabile pentru cunoaşterea structurii şi a 
funcţionalităţii sistemelor de calcul. 

1.1. Sisteme şi baze de numeraţie 

Un sistem de numeraţie este definit ca un ansamblu de reguli pentru 
reprezentarea numerelor prin intermediul unor simboluri numite cifre.  

Sistemele de numeraţie sunt de două tipuri: 

─ poziţionale, la care ponderea unei cifre este dată atât de poziţie cât 
şi de valoarea ei intrinsecă (ca exemple pot fi amintite sistemele 
binar, zecimal, octal, hexazecimal); 
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─ nepoziţionale,  în care ponderea nu este influenţată de poziţia 
cifrei (un caz clasic fiind sistemul roman). 

Deoarece doar primele dintre acestea oferă o reprezentare internă simplă, 
precum şi un mod robust de efectuare a operaţiilor aritmetice, calculatoarele 
numerice au adoptat în exclusivitate sistemele de numeraţie poziţionale. 

Un asemenea sistem este caracterizat prin propria bază care reprezintă 
numărul total de simboluri (cifre). Tabelul 1-1 prezintă elementele constituente 
ale celor mai utilizate sisteme de numeraţie: 

Tabelul 1-1 

Sisteme de numeraţie uzuale 

Sistem Bază Cifre utilizate 
binar 2 0, 1 
octal 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

zecimal 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
hexazecimal 16 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 

 

Pentru un număr întreg N≥0, reprezentarea sa în baza b, Nb, este o 
secvenţă de simboluri xm-1xm-2...x2x1x0  care verifică următoarele condiţii: 

 

0≤xi<b, i = m-1,m-2,...,2,1,0; xm-1≠0;    (1.1) 

N = xm-1b
m-1+xm-2b

m-2+...+ x2b
2+x1b

1+x0b
0 .    (1.2) 

 

Iată câteva exemple în acest sens: 

b=2,   N2=10112=1×2
3+0×22+1×21+1×20 ; 

b=10, N10=62510=6×10
2+2×101+5×100 ; 

b=16, N16=2AF16=2×16
2+A×161+F×160 . 

 

Reprezentarea numerelor reale este similară, aceasta conţinând însă 
separatorul fracţionar (punct sau virgulă). 

După cum se ştie, componentele de bază ale unui sistem numeric sunt 
reprezentate de dispozitivele cu două stări funcţionale stabile. Pe cale de 
consecinţă, apare ca naturală adoptarea sistemului de numeraţie binar (ce 
necesită doar două cifre, 0 şi 1) în vederea prelucrării, codificării şi 
transmiterii informaţiei. În plus, sistemele de numeraţie ale căror baze sunt 
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puteri ale lui 2 prezintă la rândul lor proprietăţi asociate sistemului binar, 
acesta fiind motivul pentru care şi ele (în special sistemele octal şi 
hexazecimal) sunt frecvent utilizate în tehnica de calcul. În ceea ce priveşte 
reprezentarea zecimală, ea este implicată pe scară mai restrânsă, cu precădere 
la operaţii de intrare/ieşire. 

Deoarece se poate dovedi util în contextul lucrării de faţă, tabelul 1-2 
exemplifică reprezentarea numerelor de la 0 la 15 în aceste sisteme de 
numeraţie uzuale. 

Tabelul 1-2 

Reprezentarea numerelor în bazele 10, 2, 8 şi 16 

Zecimal Binar Octal Hexazecimal 
0 0000 0 0 

1 0001 1 1 

2 0010 2 2 

3 0011 3 3 

4 0100 4 4 

5 0101 5 5 

6 0110 6 6 

7 0111 7 7 

8 1000 10 8 

9 1001 11 9 

10 1010 12 A 

11 1011 13 B 

12 1100 14 C 

13 1101 15 D 

14 1110 16 E 

15 1111 17 F 

 

În cadrul sistemelor actuale de calcul, informaţia este organizată în 
entităţi a câte 8 cifre binare, numite octeţi (bytes). De altfel, byte-ul este şi 
unitatea de măsură uzuală în care se exprimă capacitatea memoriei, din 
considerente de ergonomie fiind însă recomandată utilizarea multiplilor săi: 

─ 210 = 1024 bytes  =1 kilobyte (KB); 

─ 220 = 1024 kilobytes =1 megabyte (MB); 

─ 230 = 1024 megabytes =1 gigabyte (GB); 

─ 240 = 1024 gigabytes =1 terabyte (TB). 
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1.2. Reprezentarea numerelor întregi 

Numerele întregi se reprezintă pe unul sau mai mulţi octeţi, însumând un 
număr de n biţi, corespunzător unui total de 2n valori distincte (combinaţiile 
de la 000...000 până la 111...111). În funcţie de tipul valorii întregi avute 
în vedere (număr cu/fără semn), acestor combinaţii le sunt asociate diferite 
semnificaţii, după cum se prezintă în continuare. 

1.2.1. Reprezentarea numerelor fără semn 

În cazul numerelor N fără semn, toate cele 2n valori distincte sunt alocate 
pentru reprezentarea numerelor în sine, intervalul acceptat pentru N fiind de la 
0 la 2n-1. De exemplu, dacă se adoptă o lungime a reprezentării de n=16 biţi  
(2 octeţi), valoarea minimă pentru N este 00000000000000002=010, iar 
valoarea maximă 1111111111111111=6553510=2

16-1. 

1.2.2. Reprezentarea numerelor cu semn 

În cazul numerelor N cu semn, se pune problema ca o parte din cele 2n 
valori distincte să fie alocate reprezentării numerelor întregi pozitive, iar 
cealaltă parte numerelor întregi negative, conform unor reguli precise. 

Din acest punct de vedere, există o întreagă serie de convenţii de 
reprezentare, formatele cele mai răspândite fiind semn-mărime, complement 
faţă de 1 şi complement faţă de 2. 

Reprezentarea în cod semn-mărime (SM) 

Acest format este deosebit de simplu, putând fi privit ca o extensie 
naturală a reprezentării numerelor fără semn. Datorită însă unor deficienţe de 
reprezentabilitate a valorilor numerice particulare (de exemplu a elementului 
nul), practic codul SM nu este folosit în sistemele de calcul actuale, fiind 
menţionat în lucrarea de faţă doar din considerente de consistenţă a expunerii. 

Acesta presupune alocarea bitului de semnificaţie maximă (cel mai 
semnificativ) pentru reprezentarea semnului numărului N, având valoarea 0 
dacă N≥0, respectiv 1 dacă N<0, în timp ce cei n-1 biţi rămaşi codifică valoarea 
absolută a lui N. 

Pentru exemplificare, să luăm două numere întregi cu semn, N1=-7 şi 
N2=5, pe care le vom reprezenta pe n=16 biţi, în convenţia de reprezentare 
semn-mărime. 

În cazul lui N1, el fiind negativ, bitul de semn va avea valoarea 1, iar cei 
15 biţi rămaşi vor conţine valoarea sa absolută, 7, 

1000000000000111 
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deci putem scrie N1SM=1000000000000111SM.1 

Numărul N2=5 este pozitiv, deci forma sa „în cod semn-mărime” este 
reprezentată chiar de cuvântul binar pe 16 biţi, având valoarea lui N2=5, 

0000000000000101 

deci  N2C2=0000000000000101C2. 

În ambele cazuri se remarcă valoarea bitului de semn: 1 pentru N1<0, 
0 pentru N2>0. 

Reprezentarea în cod complementar faţă de 1 (C1) 

Această modalitate de codificare a unui număr N pe n biţi presupune 
respectarea următoarelor reguli: 

─ bitul cel mai semnificativ (de rang cel mai înalt) este folosit pentru 
reprezentarea semnului numărului N, având valoarea 0 dacă N≥0, 
respectiv 1 dacă N<0; 

─ dacă N≥0, reprezentarea sa este identică formatului SM (NC1=NSM); 

─ pentru determinarea complementului faţă de 1 al unui număr 
negativ N se reprezintă pe n biţi valoarea absolută, apoi se 
complementează (inversează) toţi biţii; 

─ reciproc, pentru determinarea valorii absolute a numărului 
negativ N, pe baza codificării sale în complement faţă de 1, se 
complementează toţi cei n biţi ai reprezentării. 

Ca exemplu, să luăm aceleaşi două numere întregi cu semn, N1=-7 şi 
N2=5, pe care le vom reprezenta pe n=16 biţi, în complement faţă de 1. 

În cazul lui N1, el fiind negativ, mai întâi reprezentăm pe 16 biţi valoarea 
sa absolută, 7, 

0000000000000111 

apoi o complementăm, obţinând 

1111111111111000 

valoarea obţinută fiind reprezentarea în complement faţă de 1 a numărului –7, 
deci N1C1=1111111111111000C1.2 

                                            
1 O observaţie interesantă: din analiza reprezentării pe 16 biţi a celor două valori (+7 şi 

–7 în cod SM), privite însă ca numere fără semn, se remarcă faptul că diferenţa dintre 
acestea este 215. Generalizând, putem spune că reprezentarea în SM a numărului negativ N 
pe n biţi este echivalentă cu reprezentarea pe n biţi a numărului fără semn 2n-1+|N|. 
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Deoarece numărul N2=5 este pozitiv, forma sa „în complement faţă de 1” 
este reprezentată chiar de cuvântul binar pe 16 biţi, având valoarea lui N2, 

0000000000000101 

în concluzie N2C1=0000000000000101C1. 

În ambele cazuri, se remarcă valoarea bitului de semn: 1 pentru N1<0, 
0 pentru N2>0. 

Pentru efectuarea probei, se consideră problema determinării valorilor a 
două numere întregi, reprezentate în complement faţă de 1 ca 
1111111111111000C1, respectiv 0000000000000101C1. 

În primul caz, se observă că valoarea celui mai semnificativ bit este 1, 

1111111111111000 

ceea ce arată că numărul este negativ. În acest caz, pentru determinarea valorii 
sale absolute se complementează toţi biţii, obţinându-se 

0000000000000111 

rezultatul fiind astfel 00000000000001112=710. Ţinând însă cont de remarca 
anterioară (bitul de semn al reprezentării în complement faţă de 1 a fost 1, 
indicând un număr negativ), rezultă că 1111111111111000C1 codifică 
numărul –710, ceea ce era de aşteptat în ipoteza unui calcul corect. 

În cel de-al doilea caz, valoarea 0000000000000101C2 are bitul cel mai 
semnificativ de valoare 0 (zero), reprezentând deci un număr pozitiv. În 
consecinţă, valoarea zecimală corespunzătoare este chiar echivalentul 
numărului 00000000000001012, adică 510. 

Reprezentarea în cod complementar faţă de 2 (C2) 

Codul C2 este cea mai uzitată reprezentare a numerelor cu semn, datorită 
eficienţei de implementare a unităţilor de calcul ce operează în acest cod 
binar3. El se subscrie următoarelor reguli: 

                                                                                                                                        
2 Şi în acest caz putem observa un fapt interesant: prin însumarea reprezentărilor pe 16 

biţi ale celor două valori (+7 şi –7 în C1), privite însă ca numere fără semn, obţinem 216-1. 
În cazul general, reprezentarea în C1 a numărului negativ N, pe n biţi este echivalentă cu 
reprezentarea pe n biţi a numărului fără semn 2n-|N|-1. 

3 Spre deosebire de SM şi C1, codul C2 prezintă proprietatea de consistenţă a 
elementului nul (numărul ±0C2 are o unică reprezentare, spre deosebire de ±0SM şi ±0C1 care 
posedă câte două valori valide), iar operaţia de scădere în C2 este echivalentă cu adunarea. 
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─ bitul cel mai semnificativ (de rang cel mai înalt) este folosit pentru 
reprezentarea semnului numărului N, având valoarea 0 dacă N≥0, 
respectiv 1 dacă N<0; 

─ pentru determinarea complementului faţă de 2 al unui număr 
negativ N, pe n biţi, procedura este următoarea: se reprezintă pe 
cei n biţi valoarea absolută a lui N, se complementează 
(inversează) toţi biţii, apoi la numărul binar obţinut se adună 1; 

─ reciproc, pentru determinarea valorii absolute a numărului 
negativ N, pe baza reprezentării sale în complement faţă de 2, 
într-o primă etapă se complementează toţi cei n biţi, apoi la 
valoarea obţinută se adună 1. 

Pentru exemplificare, se consideră aceleaşi două numere întregi cu semn, 
N1=-7 şi N2=5, pe care le vom codifica pe n=16 biţi, în complement faţă de 2. 

În cazul lui N1, el fiind negativ, mai întâi reprezentăm pe 16 biţi valoarea 
sa absolută, 7, 

0000000000000111 

apoi o complementăm, obţinând 

1111111111111000 

la care adunăm 1: 

1111111111111000+ 
               1 
1111111111111001 

valoarea obţinută fiind reprezentarea în complement faţă de 2 a numărului –7, 
deci putem scrie N1C2=1111111111111001C2.4 

În ceea ce priveşte numărul N2=5, acesta fiind pozitiv, forma sa „în 
complement faţă de 2” este reprezentată chiar de cuvântul binar pe 16 biţi, 
având valoarea lui N2=5, 

0000000000000101 

deci se poate scrie N2C2=0000000000000101C2. 

                                            
4 O altă observaţie interesantă: din analiza reprezentării pe 16 biţi a celor două valori 

(+7 şi –7 în complement faţă de 2), privite însă ca numere fără semn, se remarcă faptul că 
prin însumarea lor obţinem 216. De aceea, generalizând, putem spune că reprezentarea în C2 
a numărului negativ N, pe n biţi este echivalentă cu reprezentarea pe n biţi a numărului fără 
semn 2n-|N|. 
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În ambele cazuri, se remarcă valoarea bitului de semn: 1 pentru N1<0, 
0 pentru N2>0. 

Reciproc, pentru efectuarea probei, considerăm problema determinării 
valorilor a două numere întregi, reprezentate în complement faţă de 2 ca 
1111111111111001C2, respectiv 0000000000000101C2. 

În primul caz, se observă că valoarea celui mai semnificativ bit este 1, 

1111111111111001 

ceea ce arată că numărul este negativ. În acest caz, pentru determinarea valorii 
sale absolute se complementează toţi biţii, obţinându-se 

0000000000000110 

la care adunăm 1: 

0000000000000110+ 
               1 
0000000000000111 

rezultatul fiind astfel 00000000000001112=710. Ţinând însă cont de remarca 
anterioară (bitul de semn al reprezentării în complement faţă de 2 a fost 1, 
ceea ce indică un număr negativ), rezultă că 1111111111111001C2 codifică 
numărul –710, ceea ce dovedeşte corectitudinea metodologiei de calcul. 

Pe de altă parte, valoarea 0000000000000101C2 are înscrisă valoarea 0 
în bitul cel mai semnificativ, reprezentând deci un număr pozitiv. În 
consecinţă, valoarea zecimală corespunzătoare este chiar echivalentul 
numărului 00000000000001012, adică 510. 

Reprezentarea în cod BCD 

O modalitate interesantă de reprezentare a numerelor întregi este şi 
aşa-numita „formă BCD” (Binary Coded Decimal) sau „zecimal codificat 
binar”. Conform acesteia, fiecare cifră a unui număr zecimal se reprezintă 
individual prin echivalentul ei pe 4 biţi (reprezentarea numindu-se „BCD 
împachetat”) sau pe 8 biţi (în cazul reprezentării „BCD despachetat”). 

De exemplu, numărul 7310 se scrie ca 

   7 
01110101 
       3 

în forma BCD împachetată (710=01112, 310=0101), respectiv ca 

       7 
0000011100000101 
               3 
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în forma BCD despachetată (710=000001112, 310=00000101). 

Această reprezentare este, într-o oarecare măsură, un compromis între 
uşurinţa utilizatorului de a se exprima în baza 10 şi naturaleţea operării în baza 
2, caracteristică sistemului de calcul. De altfel, acestea din urmă oferă – la 
nivelul microprocesorului – suportul necesar efectuării calculelor direct în 
format BCD. 

 

Ca remarcă, se poate observa faptul că o aceeaşi reprezentare poate avea 
semnificaţii diferite, după cum ea este asociată numerelor cu semn, respectiv 
fără semn. Astfel, valoarea 10010011000110012 interpretată ca număr cu 
semn în complement faţă de 2 este reprezentarea lui –27879. Pe de altă parte, 
asocierea acesteia unui număr binar fără semn conduce la un echivalent 
zecimal egal cu 37657, dacă se consideră o valoare BCD împachetată valoarea 
zecimală reprezentată este 9319 şi aşa mai departe. 

1.3. Reprezentarea numerelor reale 

Numere reale, ca entităţi distincte asupra cărora se pot efectua prelucrări 
în cadrul sistemelor numerice, pot fi reprezentate în două convenţii, şi anume 
în virgulă fixă, respectiv în virgulă mobilă. 

1.3.1. Reprezentarea în virgulă fixă (VF) 

În această reprezentare, se consideră un număr finit de cifre semnificative 
alocate atât părţii întregi (p), cât şi părţii fracţionare (q) a numărului implicat, 
N. Baza de numeraţie fiind notată cu b, N se poate scrie (în formă poziţională) 
ca 

N = ip-1ip-2…i2i1i0.f-1f-2…f-q     (1.3) 

în care ik şi fk sunt cifre ale aceluiaşi sistem de numeraţie în baza b. 

Se remarcă prezenţa delimitatorului „.” (punctul zecimal) ce separă 
partea întreagă de partea fracţionară. 

Valoarea numerică a lui N este dată de: 

N = ip-1b
p-1+ip-2b

p-2+...+ i2b
2+i1b

1+i0b
0 

  + f-1b
-1+f-2b

-2+...+f-qb
-q     (1.4) 

 

În cazul adoptării unui anumit format intern concret pentru reprezentare, 
baza b, numărul de poziţii întregi (p), respectiv fracţionare (q), precum şi 
modul de precizare a semnului sunt fixate prin standarde. 
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Un exemplu în acest sens este reprezentat de aşa-numitul format binar 
Q.5 Pentru conformitate, formatului Q îi este asociată reprezentarea Qp.q, ce 
sugerează utilizarea a p biţi pentru partea întreagă, respectiv a q biţi pentru 
partea fracţionară. Deoarece standardul a adoptat reprezentarea în 
complement faţă de 2 – ce impune existenţa unui bit de semn separat, în 
poziţia cea mai semnificativă – formatul Qp.q necesită un număr de p+q+1 biţi. 

Alocarea unui număr fix de poziţii binare (p, q) conduce la limitarea 
intervalului de reprezentare la aproximativ (-2p, 2p), în timp ce rezoluţia 
maximă pentru partea fracţionară este de 2-q. De asemenea, dimensiunea fixă 
a acestor câmpuri de biţi înlătură necesitatea specificării poziţiei 
delimitatorului zecimal, contribuind astfel la compactarea reprezentării. 

Unul dintre cele mai utilizate formate este Q0.15, utilizat pentru 
reprezentarea pe 16 biţi a numerelor cu semn în intervalul (-1, 1), aşa cum 
ilustrează figura 1-1. 

 

Poziţie bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

                 

Semnificaţie sgn f-1 f-2 f-3 f-4 f-5 f-6 f-7 f-8 f-9 f-10 f-11 f-12 f-13 f-14 f-15

  ←   Parte fracţionară   → 

Fig. 1-1. Formatul de reprezentare în virgulă fixă Q0.15. 

 

Se observă plasarea bitului de semn în cea mai semnificativă poziţie (15), 
în timp ce rangurile 14...0 codifică în complement faţă de 2 partea 
fracţionară. Datorită lipsei părţii întregi, un număr N exprimat în format Q0.15 
are valoarea poziţională 

N = ±0.f-1f-2…f-15       (1.5) 

în timp ce valoarea numerică este dată de expresia 

N = ±(f-12-1+f-22-2+...+f-152-15)     (1.6) 

Evident, Q0.15 permite reprezentarea numerelor reale în intervalul valid  
(-1, 1) cu o rezoluţie de 2-15≈3.05×10-5. 

                                            
5 În general, aceste standarde sunt elaborate şi impuse de producătorii platformelor 

hardware, generalizarea lor fiind o chestiune ce depinde în primul rând de impactul pe piaţă. 
În particular, reprezentarea Q este un standard iniţial adoptat de Texas Instruments. 
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Tot pe o lungime de 16 biţi se încadrează şi formatul Q3.12. Acesta alocă 3 
biţi pentru partea întreagă, respectiv 12 biţi pentru partea fracţionară, fiind 
valabilă convenţia de reprezentare în complement faţă de 2. Figura 1-2 arată 
modul de organizare a câmpurilor de biţi pentru Q3.12. 

 

Poziţie bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

                 

Semnificaţie sgn i2 i1 i0 f-1 f-2 f-3 f-4 f-5 f-6 f-7 f-8 f-9 f-10 f-11 f-12

  
← Parte → 

întreagă    
←   Parte fracţionară   → 

Fig. 1-2. Formatul de reprezentare în virgulă fixă Q3.12. 

 

Bitul de semn este conţinut tot de cea mai semnificativă poziţie (15), 
rangurile 14...12 sunt alocate pentru partea întreagă, în timp ce rangurile 
11...0 codifică partea fracţionară (în complement faţă de 2). Astfel, un 
număr N exprimat în format Q3.12 are valoarea poziţională 

N = ± i2i1i0.f-1f-2…f-12      (1.7) 

valoarea numerică determinându-se conform relaţiei 

N = ±(i222+i121+i020+f-12-1+f-22-2+...+f-122-12)  (1.8) 

Q3.12 permite reprezentarea numerelor reale în intervalul (-8, 8) cu o 
rezoluţie de 2-12≈2.441×10-4. 

Un alt format utilizat este Q0.31, ce poate fi privit ca o extensie la 32 de biţi 
a lui Q0.15. Intervalul de reprezentare este tot  (-1, 1), însă rezoluţia creşte la 
2-31≈4.66×10-10. Unui număr real în format Q0.31 îi sunt astfel alocate două 
cuvinte de 16 biţi fiecare, aşa cum prezintă figura 1-3. 

Trebuie remarcat că, la formatul în virgulă fixă, intervalul admisibil  
(-2p, 2p) este pus de fapt în corespondenţă cu un sub-set finit de valori exacte, 
efectiv reprezentabili fiind doar multiplii rezoluţiei 2-q. 

Ca o consecinţă a limitării doar la nivelul acestui sub-set, operaţiile 
aritmetice cu numere reale în VF6 au proprietăţi specifice, diferite de cele ale 
operaţiilor „clasice”. De exemplu, proprietatea de asociativitate (la adunare şi 
scădere) nu este valabilă întotdeauna, deoarece termenii asociativi parţiali pot 

                                            
6 Acestea fac parte din clasa numerelor cu precizie finită. 
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depăşi capacitatea de reprezentare. De asemenea, înmulţirea şi împărţirea au 
rezultate aproximative, rotunjite către cel mai apropiat multiplu de 2-q. 

 

 Cuvânt de 16 biţi superior (mai semnificativ) 

Poziţie bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

                 

Semnificaţie sgn f-1 f-2 f-3 f-4 f-5 f-6 f-7 f-8 f-9 f-10 f-11 f-12 f-13 f-14 f-15

  ←   Parte fracţionară   → 
 

 Cuvânt de 16 biţi inferior (mai puţin semnificativ) 

Poziţie bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

                 

Semnificaţie f-16 f-17 f-18 f-19 f-20 f-21 f-22 f-23 f-24 f-25 f-26 f-27 f-28 f-29 f-30 f-31

 ←   Parte fracţionară   → 

Fig. 1-3. Formatul de reprezentare în virgulă fixă Q0.31. 

 

Acest format de reprezentare este deosebit de important la nivelul 
aplicaţiilor, atunci când specificul acestora impune adoptarea sa ca standard. 
Totuşi, datorită dezavantajelor conferite de limitarea intervalului admisibil şi a 
rezoluţiei de reprezentare, el este relativ puţin folosit ca format intern în 
calculatoarele numerice de astăzi. 

1.3.2. Reprezentarea în virgulă mobilă (VM) 

Acest format se bazează pe reprezentarea ştiinţifică (zecimală) N=M×10E 
caracterizată de prezenţa mantisei şi a exponentului. Prin generalizare la o 
bază de numeraţie oarecare b, această relaţie devine 

N = M × bE         (1.9) 

Exponentul E este entitatea care indică ordinul de mărime (domeniul), 
iar mantisa M stabileşte valoarea exactă a numărului în domeniul specificat. 
Iată câteva exemple: 

b=2:   N2=10112=0.1011×b
100 (M2=0.10112, E2=1002); 

b=10: N10=62510=0.625×b
3   (M10=0.62510, E10=310); 

b=16: N16=2AF16=0.2AF×b
3   (M16=0.2AF16, E16=316). 
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Reprezentarea internă (binară) a numerelor reale în virgulă mobilă se 
bazează pe o schemă de tip semn-mărime7, prezentată principial în figura 1-4. 

 

Poziţie bit m+e m+e-1 ... m m-1 m-2 ... 1 0 

   ...    ...   

 Semn
(1 bit)

← Exponent → 
(e biţi)    

←   Mantisa   → 
(m biţi) 

Fig. 1-4. Formatul general de reprezentare în virgulă mobilă. 

 

Bitul cel mai semnificativ este afectat reprezentării semnului numărului, 
un număr de e biţi sunt alocaţi exponentului, iar mantisa este codificată pe 
ultimii m biţi. Evident, pentru o reprezentare standard pe n biţi este valabilă 
relaţia n=m+e+1. 

Semnul numărului este de fapt semnul mantisei, bitul corespunzător 
având valoarea 0 dacă N≥0 (M≥0), respectiv 1 dacă N<0 (M<0). 

Reprezentarea exponentului se face prin „deplasarea” valorii sale efective 
cu 2e-1-1, ceea ce conduce la valori nenegative ale întregului cu semn 
memorat pe cei e biţi alocaţi. Această ajustare se datorează pe de o parte nevoii 
de a opera cu exponenţi E de tip numere cu semn (pentru a putea reprezenta 
numere N într-un domeniu cât mai extins) şi, pe de altă parte, necesităţii de a 
evita folosirea codificării în complement faţă de 2 a lui E (ce îngreunează 
operaţia de comparare). De exemplu, pentru reprezentarea exponentului 
E=-120 pe un număr de e=8 biţi, valoarea deplasată a lui E este 
E’=(-120)+28-1-1=7 (care se înscrie în câmpul rezervat). 

În ceea ce priveşte reprezentarea mantisei M, aceasta se află în relaţie de 
directă dependenţă cu valoarea exponentului deplasat E’. Astfel, dacă 
0<E’<2e-1 (cazul „normal”), bitul cel mai semnificativ al mantisei este 1, 
reprezentarea numărului N fiind normalizată. În ceea ce priveşte valorile 
extreme pentru E’(0 şi 2e-1), se pot întâlni următoarele cazuri: 

─ dacă E’=0 şi M=0, atunci N=±0, în funcţie de valoarea bitului de 
semn); 

                                            
7 Modalităţile de reprezentare sunt precizate de standardul IEEE 754, ce reglementează 

strict formatul VM – folosit pe scară largă în sistemele de calcul moderne. 
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─ dacă E’=0 şi M≠0, atunci obligatoriu primul bit al mantisei este 0, 
numărul N fiind în reprezentare de-normalizată; 

─ dacă E’=2e-1 şi M=0, atunci N=±∞ (infinit), în funcţie de valoarea 
bitului de semn; 

─ dacă E’=2e-1 şi M≠0, atunci N nu reprezintă o valoare numerică 
validă8. 

Deoarece atât în forma normalizată cât şi în cea de-normalizată prima 
cifră a mantisei este cunoscută, ea nu este inclusă în reprezentarea binară (în 
acest fel se câştigă o poziţie binară utilă). 

În funcţie de numărul de biţi alocaţi pentru reprezentare, acesteia îi sunt 
asociate anumite precizii, conform standardelor. 

Reprezentarea VM cu precizie simplă (pe 32 de biţi) 

Pentru acest tip de reprezentare a numărului real N sunt utilizaţi 32 de 
biţi, repartizaţi conform figurii 1-5. 

 

Poziţie bit 31 30 ... 23 22 21 ... 1 0 

   ...    ...   

 S  
(1 bit)

←Exponent E’→
(8 biţi)    

←   Mantisa M’  → 
(23 de biţi) 

Fig. 1-5. Formatul VM cu precizie simplă. 

 

Semnul S respectă convenţia S=0 pentru N≥0, S=1 pentru N<0. 

Exponentul E este deplasat (către E’, care se înscrie pe cei 8 biţi alocaţi) 
cu 28−1−1=127, astfel încât exponenţii E reprezentabili se află în domeniul 
-126...+127. Exponentul E=–127 este deplasat către E’=0, rezervat pentru 
reprezentarea valorii 0.0 sau a numerelor în formă de-normalizată. Pe de altă 
parte, exponentul E=128 se deplasează la valoarea E’=255 care poate fi 
folosită doar la reprezentarea numerelor „infinite”. 

Reprezentarea M’ a mantisei conţine, conform standardului, doar partea 
sa fracţionară, astfel încât putem considera că M=1.M’ (în forma normalizată, 
E’≠0) sau M=0.M’ (în forma de-normalizată, E’=0). 

                                            
8 Asemenea reprezentări poartă numele NaN (Not a Number). 
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În acest standard, se pot reprezenta o serie de valori extreme: 

─ în forma de-normalizată, înscriind valoarea 1 în toţi biţii alocaţi 
exponentului şi 0 în cei corespunzători mantisei, se obţin cel mai 
mic pozitiv, respectiv cel mai mare negativ nenul în această 
reprezentare: ±2−149≈±1.4012985×10−45; 

─ în forma normalizată, înscriind valoarea 1 în toţi biţii alocaţi 
exponentului şi 0 în cei corespunzători mantisei, se obţin cel mai 
mic pozitiv, respectiv cel mai mare negativ nenul în această 
reprezentare: ±2−126≈±1.175494351×10−38; 

─ cel mai mare număr finit pozitiv, respectiv cel mai mic număr finit 
negativ (numere obţinute prin înscrierea valorii zecimale 254 în 
câmpul exponentului, respectiv a valorii 1 în toţi biţii alocaţi 
mantisei) au valorile ±(2128−2104)≈±3.4028235×1038. 

Pentru exemplificare, să determinăm reprezentarea în VM cu precizie 
simplă, pe 32 de biţi, a numărului zecimal N=-118.62510. Pentru aceasta, 
vom parcurge următoarele etape: 

1. deoarece N<0, bitul de semn S va avea valoarea 1, conform 
convenţiei; 

2. convertim în binar numărul fără semn, obţinând 
|N|=118.62510=1110110.1012; 

3. aducem numărul fără semn în formă normalizată (prin punerea 
sub forma 1.M’×2E); în cazul de faţă vom deplasa delimitatorul 
fracţionar către stânga, cu un număr de 6 poziţii:  
1110110.101=1.110110101×26. 

4. din forma anterioară, deducem că valoarea părţii fracţionare a 
mantisei ce se va înscrie pe cei 23 de biţi alocaţi este 
M’=110110101000000000000002 (se observă completarea cu 
cifre 0 nesemnificative, la dreapta); 

5. pe baza exponentului E=6 se determină exponentul deplasat cu 
127, E’=6+127=133, care în binar (pe 8 biţi) se scrie ca 
E’=100001012; 

6. prin asamblarea biţilor corespunzători lui S, E’ şi M’ se obţine 
reprezentarea binară (finală) a numărului N, pe 32 de biţi: 
NVM32=110000101110110101000000000000002. 
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Reprezentarea VM cu precizie dublă (pe 64 de biţi) 

În acest caz, reprezentarea numărului real N utilizează 64 de biţi, a căror 
alocare este prezentă în figura 1-6. 

 

Poziţie bit 63 62 ... 52 51 50 ... 1 0 

   ...    ...   

 S  
(1 bit)

←Exponent E’→
(11 biţi)    

←   Mantisa M’  → 
(52 de biţi) 

Fig. 1-6. Formatul VM cu precizie dublă. 

 

Se observă faptul că organizarea este similară celei corespunzătoare 
preciziei simple, numărul biţilor alocaţi fiind însă diferit. De asemenea, se 
poate remarca extinderea importantă – de la 23 la 52 – a câmpului mantisei 
(ceea ce justifică atributul de „precizie dublă”), în timp ce numărul de biţi 
alocaţi exponentului a crescut doar de la 8 la 11. 

Şi aici semnul S respectă convenţia S=0 pentru N≥0, S=1 pentru N<0. 

Exponentul E este deplasat (către E’, care se înscrie pe cei 8 biţi alocaţi) 
cu 211−1−1=1023, astfel încât exponenţii E reprezentabili se află în domeniul 
-1022...+1023. Exponentul E=–1023 este deplasat către E’=0, rezervat 
pentru reprezentarea valorii 0.0 sau a numerelor în formă de-normalizată. Pe 
de altă parte, exponentul E=1024 se deplasează la valoarea E’=2047 care 
poate fi folosită doar la reprezentarea numerelor „infinite”. 

Reprezentarea M’ a mantisei conţine doar partea sa fracţionară, astfel 
încât se poate considera că M=1.M’ (în forma normalizată, E’≠0) sau M=0.M’ 
(în forma de-normalizată, E’=0). 

Şi pentru acest standard, se identifică o serie de valori extreme: 

─ în forma de-normalizată, înscriind valoarea 1 în toţi biţii alocaţi 
exponentului şi 0 în cei corespunzători mantisei, se obţin cel mai 
mic pozitiv, respectiv cel mai mare număr negativ nenul: 
±2−1074≈ ±5×10−324; 

─ în forma normalizată, înscriind valoarea 1 în toţi biţii 
exponentului şi 0 în cei corespunzători mantisei, se obţin cel mai 
mic pozitiv, respectiv cel mai mare negativ nenul: 
±2−1022≈±2.2250738585072020×10−308; 
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─ cel mai mare număr finit pozitiv, respectiv cel mai mic număr finit 
negativ (numere obţinute prin înscrierea valorii zecimale 2046 în 
câmpul exponentului, respectiv a valorii 1 în toţi biţii alocaţi 
pentru reprezentarea mantisei) au valorile aproximative  
±(21024- 2971)≈±1.7976931348623157×10308. 

Reprezentarea VM cu precizie extinsă (pe 80 de biţi) 

Acest format de reprezentare a numărului real N foloseşte un număr de 80 
de biţi, repartizaţi conform figurii 1-7: 

 

Poziţie bit 79 78 ... 64 63 50 ... 1 0 

   ...  1  ...   

 S  
(1 bit)

←Exponent E’→
(15 biţi)    

←   Mantisa M’  → 
(64 de biţi) 

Fig. 1-7. Formatul VM cu precizie extinsă. 

 

Se remarcă şi în cazul de faţă aceeaşi organizare internă, diferenţele 
constând în numărul biţilor alocaţi mantisei (64) şi exponentului (15). De 
asemenea, semnul S respectă convenţia S=0 pentru N≥0, S=1 pentru N<0. 

Exponentul E este deplasat (către E’, înscris pe cei 15 biţi alocaţi) cu 
215−1−1=16383, astfel încât exponenţii E reprezentabili se află în domeniul 
-16382...+16383. Exponentul E=–16383 este deplasat către E’=0, rezervat 
pentru reprezentarea valorii 0.0. În ceea ce priveşte exponentul E=16384, 
acesta se deplasează la valoarea E’=32767 care este folosită exclusiv la 
reprezentarea numerelor „infinite”. 

Reprezentarea M’ a mantisei este completă, în sensul că ea conţine atât 
partea întreagă, cât şi partea sa fracţionară. Se remarcă adoptarea prin 
standard a formei de reprezentare normalizate (în care bitul 63 al mantisei are 
întotdeauna valoarea 1, cu excepţia situaţiei în care se reprezintă numărul 
0.0). 

Acest standard este caracterizat de o serie de valori extreme: 

─ înscriind valoarea 1 în toţi biţii exponentului şi 0 în cei 
corespunzători mantisei, se obţin cel mai mic pozitiv, respectiv cel 
mai mare negativ nenul: ±2−16382≈±3.3621×10−4932; 

─ cel mai mare număr finit pozitiv, respectiv cel mai mic număr finit 
negativ (numere obţinute prin înscrierea valorii zecimale 32766 
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în câmpul exponentului, respectiv a valorii 1 în toţi biţii alocaţi 
mantisei) au valorile ±(216384− 216320)≈±1.1897×104932. 

1.4. Reprezentarea datelor non-numerice 

În mod evident, practica de operare curentă impune nu numai 
manipularea datelor numerice, ci şi a informaţiei concretizată în şiruri de 
caractere, simboluri cifrice, semne de punctuaţie etc. 

În paralel cu întreaga evoluţie a calculatoarelor, sistemele de reprezentare 
a acestor tipuri de date non-numerice au cunoscut propria evoluţie, în prezent 
fiind acceptată universalitatea standardului ASCII9. 

ASCII10 (American Standard Code for Information Interchange) este o 
metodă de codificare ce are la bază setul de caractere al limbii engleze (ca 
sub-set al alfabetului latin). Anunţată ca standard oficial în 1967, codificarea 
ASCII a cunoscut o ultimă revizuire în anul 1986. 

Esenţial, standardul ASCII de bază dispune asocierea unui cod unic, pe 7 
biţi, pentru fiecare caracter din set, în acest mod putând fi reprezentate 128 de 
simboluri distincte. Între acestea se pot distinge următoarele grupuri: 

─ literele mari ale alfabetului: A, B, C, …, Z; 

─ literele mici ale alfabetului: a, b, c, … , z; 

─ cifrele zecimale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

─ setul semnelor de punctuaţie, matematice şi speciale: ?, !, ., -, +, 
*, %, $, @ etc. ; 

─ setul caracterelor netipăribile: NUL, STX, CR, LF etc. 

În ceea ce priveşte ultima sub-categorie, cea a caracterelor netipăribile, 
aceasta cuprinde aşa-numitele simboluri de control, folosite în dialogul cu 
perifericele (consola-ecran, imprimanta etc.). Ele nu au asociate simboluri 
grafice, ci efecte ca: mutarea cursorului pe ecran, ştergerea unui caracter, 
avansarea cu un rând sau o pagină la imprimantă, confirmarea recepţiei 
corecte la teletransmisii etc. 

Revizia codificării ASCII a condus la o extindere a setului de caractere, 
prin folosirea codurilor pe 8 biţi fiind posibilă reprezentarea unui număr de 

                                            
9 Practic, majoritatea sistemelor de codificare moderne (create pentru extinderea 

setului reprezentabil cu simboluri ale diferitelor alfabete), inclusiv standardul Unicode, îşi au 
originile în codificarea ASCII. 

10 Pronunţia corectă este [`æski]. 
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256 de simboluri. Evident, primele 128 sunt asociate setului ASCII de bază, iar 
cele 128 ce le succed sunt identificate ca extensii. Noile caractere adăugate 
includ, printre altele: 

─ caractere literale străine (simboluri specifice alfabetelor europene 
diferite de cele ale alfabetului englezesc, simboluri valutare, semne 
de punctuaţie specifice); 

─ simboluri ştiinţifice suplimentare (fracţii, unghiuri, integrale, 
ridicare la putere, caractere greceşti utilizate în matematică etc.); 

─ caractere semi-grafice pentru construirea chenarelor. 

În memorie, codurile ASCII se reprezintă individual, la nivel de octet, 
având asociat tipul BYTE11. 

Deoarece cunoaşterea acestei codificări este deosebit de utilă pentru 
programator, în anexele 1A şi 1B sunt prezentate, în formă sintetică, seturile 
ASCII de bază şi extins. 

1.5. Reprezentarea programelor 

În ceea ce priveşte codificarea programelor sub a căror rezidenţă se află 
sistemul de calcul, aceasta respectă principiul omogenităţii, enunţat încă de la 
începuturile erei calculatoarelor. Conform acestuia, datele şi codul executabil 
se reprezintă sub aceeaşi formă, concretizată de valori numerice – singurul 
aspect ce le poate diferenţia fiind de natură subiectivă, şi anume semnificaţia 
pe care utilizatorul o atribuie informaţiei numerice. 

Instrucţiunile se regăsesc la nivelul memoriei, unde pot ocupa una sau 
mai multe locaţii, primele dintre acestea reprezentând întotdeauna codul 
operaţiei (codul numeric asociat în mod unic unei operaţii fundamentale de tip 
aritmetic, logic, de modificare a stării interne a microprocesorului etc.). Acesta 
este recunoscut de microprocesor, care, în conformitate cu regulile impuse, 
declanşează o suită de operaţii specifice în urma cărora se obţin o serie de 
rezultate. 

În afara codului operaţiei, în codul instrucţiunii se regăsesc în mod 
necesar referiri la operand/operanzi (bineînţeles, în măsura în care 
instrucţiunea presupune acest lucru). Specificarea lor se face tot prin valori 
numerice, ce pot reprezenta în principiu fie valorile efective, fie adresele de 
memorie la care operanzii sunt stocaţi. Tot în acest sens, anumite instrucţiuni 
pot conţine în codul asociat şi adresa de destinaţie a rezultatului operaţiei. 

                                            
11 Pentru detalii suplimentare asupra tipului de date BYTE se recomandă consultarea 

subcapitolului 3.1. 
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Nu în ultimul rând, o serie de instrucţiuni necesită – în codificarea lor 
numerică – câmpuri speciale de ale căror valori depinde modul de interpretare 
a informaţiei referitoare la operanzi. 

 

 ← n octeţi → ← m octeţi → ← m octeţi → ← m octeţi →
       

Instr_1  COP              

Instr_2  COP   OP          

Instr_3  COP   OP1   OP2      

Instr_4  COP   OP1   OP2   REZ  

Fig. 1-8. Diferite formate de instrucţiuni. 

 

Figura 1-7 prezintă, la nivel principial, modul de codificare a patru tipuri 
de instrucţiuni. 

Prima dintre acestea (Instr_1) nu are operanzi explicit specificaţi. În 
mod necesar, ea acţionează asupra unui operand implicit, stocat deja în 
microprocesor, sau – în cazul instrucţiunilor de control – determină 
schimbarea regimului de lucru al procesorului, de aceea codificarea se face 
exclusiv pe cei n octeţi afectaţi reprezentării codului operaţiei COP. 

Cea de-a doua instrucţiune, Instr_2, conţine în codificarea sa o referire 
(pe m octeţi) la un operand OP. În principiu, ea acţionează asupra unui operand 
implicit, stocat deja în microprocesor, în conjuncţie cu operandul specificat 
explicit, localizat în memorie sau tot la nivelul procesorului. 

La instrucţiunea Instr_3 se remarcă în codificarea sa referirea la doi 
operanzi, OP1 şi OP2. Este de presupus că ea acţionează explicit asupra 
acestora, în măsura în care operanzii sunt fie stocaţi în microprocesor, fie în 
memorie. 

Ultimul tip, Instr_4, este asemănătoare instrucţiunii Instr_3, singura 
deosebire faţă de aceasta fiind specificarea explicită a destinaţiei rezultatului 
REZ (prin octeţii corespunzător alocaţi). 
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2. ELEMENTE DE ARHITECTURĂ 

A CALCULATOARELOR NUMERICE 
 

Cea mai reprezentativă realizare a industriei electronice moderne, 
microprocesorul, îşi are originile în proiectele anilor ’60 – ce îşi propuneau 
fabricarea unor circuite integrate pe scară largă (LSI – Large Scale Integrated), 
având aplicabilitate universală, susceptibile a servi unei game extinse de 
aplicaţii. 

Anterior apariţiei microprocesorului, proiectarea circuitelor integrate LSI 
era orientată către scopuri specifice, particulare, ceea ce excludea din start 
migrarea de la prototip către producţia de serie. Era necesară structurarea 
unor noi concepte, în special în ceea ce priveşte asocierea atributelor 
funcţionale pentru asemenea circuite integrate, în scopul flexibilizării lor (sub 
aspectul utilităţii). 

Prezentul a confirmat însă toate eforturile depuse de-a lungul anilor de 
pionierat ai ştiinţei calculatoarelor. O astfel de versatilitate funcţională, 
permiţând implementarea – cu un număr relativ redus de circuite integrate 
standardizate – a diverselor sisteme complexe de prelucrare automată a 
datelor, este conferită exclusiv de sistemele construite în jurul 
microprocesoarelor. Conectată prin interfeţe specifice şi adaptabile la mediul 
extern, o asemenea platformă are capabilitatea de dialog, în sensul achiziţiei de 
informaţie sensibilă (mărimi numerice şi analogice) şi al prelucrării acesteia 
(prin algoritmi specifici de calcul şi decizie), proceduri urmate de generarea 
unui flux informaţional către exterior (sub forma unor comenzi numerice 
şi/sau analogice, semnalizări, reprezentări ale rezultatelor operaţiilor efectuate 
etc.). 

Atât utilizatorii actuali, cât şi cei potenţiali, ai acestor puternice platforme 
– numite generic sisteme de calcul – trebuie să îşi însuşească de o manieră 
pertinentă noţiunile de bază referitoare la structura lor constructivă 
(hardware) precum şi la programarea lor (prin dezvoltarea de software). 
Evident, cei implicaţi în implementarea structurală a sistemului trebuie să 
cunoască în mod nemijlocit disponibilităţile de programare a 
microprocesorului utilizat (practic, setul său de instrucţiuni), în timp ce 
utilizatorii (programatorii) au nevoie de informaţii constructiv-funcţionale 
pentru implementarea de o manieră optimală, sub aspectul performanţelor, a 
unei aplicaţii date. În acest sens, prezentul capitol îşi propune o trecere în 
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revistă a noţiunilor fundamentale asociate platformelor digitale construite în 
jurul microprocesoarelor. 

2.1. Organizarea sistemelor de calcul 

Din punctul de vedere al organizării interne a calculatoarelor numerice, 
orice abordare sistemică trebuie să pună în evidenţă două atribute 
complementare ale acestora. 

În primul rând, un sistem de calcul este caracterizat de structura sa, 
această noţiune identificând practic totalitatea componentelor individuale şi a 
subansamblurilor ce sunt necesare asigurării funcţiilor specificate. Din punct 
de vedere obiectiv, semnificaţia „structurii” este preponderent orientată către 
accepţiunea fizică, elementele structurale de bază fiind extrem de „palpabile”: 
circuite integrate, componente electronice discrete, căi de semnal, sursă de 
alimentare cu tensiune etc. 

Spre deosebire de atributul structural, arhitectura calculatorului se 
defineşte ca totalitatea tipurilor de date acceptate de acesta, a operaţiilor ce se 
pot efectua cu ele, precum şi a facilităţilor accesibile programatorilor. Sintetic, 
noţiunea de arhitectură are o pronunţată orientare către dimensiunea logică a 
sistemului de calcul, deoarece multe din aşa-numitele atribute de arhitectură 
se referă la entităţi ce sunt „vizibile” doar prin prisma implementării 
programelor de aplicaţie. 

Acest subcapitol, ce se subscrie aspectelor fundamentale asociate 
organizării interne a sistemelor de calcul, ţine cont în prezentarea sa atât de 
conceptul structural, cât şi de abordarea arhitecturală a calculatoarelor 
numerice. 

2.1.1. O caracterizare sintetică a sistemelor cu microprocesor 

Structura principială a unui astfel de sistem este redată în figura 2-1, unde 
sunt puse în evidenţă cele trei entităţi fundamentale a căror prezenţă este 
impusă în orice calculator: unitatea centrală de prelucrare (UCP12), memoria 
(M) şi dispozitivele de intrare/ieşire (DIE), interconectate la nivel de 
magistrale. 

Această structură necesită câteva comentarii. În primul rând, se poate 
remarca asocierea nemijlocită dintre UCP şi microprocesor, totalitatea 
funcţiilor de calcul şi comandă fiind preluate de acesta din urmă. Contextual, 
microprocesorul poate fi astfel asimilat unei unităţi centrale de prelucrare 
realizată fizic la nivelul unui unic circuit integrat. 

                                            
12 Sau CPU (Central Processing Unit). 
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Fig. 2-1. Structura principială a unui sistem de calcul. 

 

În ceea ce priveşte subsistemul memorie, este realizată o distincţie la nivel 
logic13 între tipurile de date stocate. Astfel, o pseudo-diviziune este destinată 
memorării programului (reprezentat prin secvenţele de coduri numerice ale 
instrucţiunilor), în timp ce o altă diviziune ipotetică memorează datele 
numerice (primare, intermediare sau rezultate finale) necesare execuţiei 
programului. 

Din punctul de vedere al mediului extern, calculatorul interacţionează cu 
acesta prin intermediul dispozitivelor de intrare/ieşire standard (tastatură, 
display etc.) sau al echipamentelor specifice conectării la procese fizice 
(interfeţe speciale, traductoare, elemente de execuţie). Terminologia asociată 
identifică o asemenea cale de comunicare prin noţiunea de port de 
intrare/ieşire. 

Atribute funcţionale 

Sub aspect funcţional, calculatorul numeric (în general) şi 
microprocesorul (în particular) se evidenţiază prin cinci dimensiuni asociate: 

                                            
13 La nivel fizic, practic nu se pot pune în evidenţă astfel de deosebiri, indiferent de 

semnificaţia informaţiei (date/programe) codificarea fiind omogenă, sub forma unor valori 
numerice corespunzătoare ce sunt stocate în memorie. 
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1. funcţia de intrare, care permite instituirea fluxului informaţional 
mediu exterior → sistem; 

2. funcţia de ieşire, care permite generarea fluxului informaţional 
reciproc, sistem → mediu exterior; 

3. funcţia de memorare, ce asigură păstrarea informaţiilor (date 
primare, rezultate) şi a instrucţiunilor programului; 

4. funcţia operaţională (asociată calculelor aritmetico-logice), 
permiţând efectuarea acestor prelucrări de către sistem; 

5. funcţia de supervizare şi comandă, care înglobează totalitatea 
acţiunilor de secvenţializare şi control ce se exercită asupra 
activităţii sistemului. 

Această divizare funcţională nu prezintă caracter de exclusivitate (mai 
ales în cazul procesoarelor), deoarece atributele conferite de fiecare dintre cele 
cinci secţiuni se pot manifesta în proporţii variabile, dependente de soluţiile de 
proiectare şi implementare asociate diverselor tipuri de calculatoare şi 
microprocesoare. Cu titlu de exemplu, se poate susţine faptul că secţiunile de 
intrare şi ieşire apar în general într-o măsură redusă la nivelul 
microprocesorului ca legături directe cu exteriorul sistemului, acestea fiind 
caracteristice ansamblului platformei de calcul. În acelaşi context, este 
cunoscut că doar unele procesoare acoperă prin resurse proprii necesităţile de 
memorie ale sistemului, localizarea informaţiei stocate fiind exterioară unităţii 
centrale. 

Atribute informaţionale  

În strânsă relaţie de dependenţă faţă de atributele funcţionale anterior 
amintite, la nivelul sistemului (microprocesorului) se stabileşte un flux 
informaţional complex, prezentat schematic în figura 2-2. 

Uzual, informaţia (reprezentată de date şi instrucţiuni) este achiziţionată 
prin mijlocirea subsistemelor ce implementează funcţia de intrare, şi – sub 
rezidenţa funcţiei de control – este depusă în memoria sistemului. De aici, sub 
incidenţa aceleiaşi funcţii de supervizare, informaţia este citită, decodificată şi 
pusă în valoare de către microprocesor, prin execuţia efectivă a programului. 
Datele intermediare şi rezultatele prelucrărilor sunt vehiculate între procesor 
si memorie. În plus, tot prin coordonarea asigurată de funcţia de comandă se 
activează funcţia de ieşire la porturi, pentru iniţierea transferului de informaţie 
având ca sursă sistemul de calcul, în timp ce destinaţia este reprezentată de 
mediul extern. 

În figura 2-2 se cuvine remarcată distincţia acordată funcţiilor sistemului 
ce sunt asigurate de către unitatea centrală de prelucrare. Astfel, două dintre 
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secţiunile funcţionale ale unui sistem de calcul sunt localizate exclusiv la 
nivelul microprocesorului: 

─ blocul unităţii aritmetico-logice (UAL14), identificată ca o colecţie 
de circuite complexe, programabile, capabile de a procesa date 
(numerice), pe baza unui set de instrucţiuni aferente programului 
utilizatorului, prelucrări uzual bazate pe adunări, scăderi şi 
operaţii logice elementare; 

─  blocul de comandă şi control (BCC) care, pe baza decodificării 
programului, generează şi sincronizează toate semnalele 
interne/externe necesare pentru procesarea datelor de către UAL, 
precum şi pentru asigurarea transferului coerent al acestora în 
cadrul sistemului. 

 

 

Fig. 2-2. Fluxuri informaţionale aferente unui sistem cu microprocesor: 
C – semnale de control; I – semnale informaţionale. 

 

Atribute temporal-secvenţiale 

Se cuvine remarcat faptul că modul de interconectare şi funcţionarea 
componentelor de bază ale unui sistem de calcul au la bază – în marea 
majoritate a structurilor utilizate – aşa-numita arhitectură von Neumann15, 
utilizată de asemenea în exclusivitate la realizarea microprocesoarelor uzuale. 
În această arhitectură, UCP execută o singură instrucţiune dintr-o secvenţă de 

                                            
14 ALU (Arithmetic Logic Unit), conform terminologiei anglo-saxone. 

15 John von Neumann (1903-1957) este cel ce a enunţat, în lucrarea sa First Draft of a 
Report on the EDVAC (1945), o serie de principii generale funcţional-constructive asociate 
maşinilor de calcul moderne ce operează pe baza unui program memorat.  
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program, la un moment de timp determinat. Deşi mai lentă în funcţionare 
comparativ cu sistemele ce execută mai multe instrucţiuni simultan (prin 
tehnici de procesare paralelă), arhitectura von Neumann s-a dovedit a fi viabilă 
timp de câteva decenii, fiind caracterizată de claritate, robusteţe şi uşurinţă a 
implementării. 

Totuşi, arhitecturile microprocesoarelor moderne fie înglobează nuclee 
distincte de prelucrare paralelă, fie (în cazul procesoarelor de semnal16 în 
arhitectură Harvard) implementează nativ suportul de paralelizare completă 
a lanţului de citire/decodificare a instrucţiunilor, de procesare a datelor şi, 
respectiv, de transfer al acestora în sistem. O asemenea manieră de abordare 
conduce în mod evident la ameliorarea sensibilă a performanţelor sistemelor 
cu prelucrare paralelă, comparativ cu cele subscrise arhitecturii pur secvenţiale 
von Neumann. 

Desfăşurarea temporală a operaţiilor efectuate de către diversele 
componente funcţionale ale calculatorului este supervizată, inclusiv sub 
aspectul duratei diferitelor faze de execuţie, tot de către secţiunea de control. 
Din acest punct de vedere, funcţiile generale ale sistemului (şi în particular ale 
microprocesorului) sunt selectate într-o manieră adecvată, pe intervale de 
timp fixe şi prestabilite, determinate de specificul operaţiei executate. Cu titlu 
informativ, figura 2-3 prezintă o diagramă temporală (simplificată) ce 
surprinde etapele de activare a secţiunilor calculatorului. 

 

 Citire informaţii Prelucrare Ieşire rezultate  
     

Intrare ↑      activare      ↓    

     

Memorie ↑ activare ↓  

     

UAL  ↑      activare      ↓   

     

Ieşire   ↑      activare      ↓  

 ←         t1         → ←         t2         → ←         t3         →  

Fig. 2-3. Activarea secvenţială a subsistemelor unui calculator. 

                                            
16 DSP – Digital Signal Processors. 
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În intervalul t1, informaţia (concretizată în instrucţiuni şi date), este 
preluată prin mijlocirea subsistemului de intrare, fiind ulterior memorată, 
activându-se astfel cele două secţiuni asociate. În perioada t2, instrucţiunile 
sunt extrase din memorie şi, prin execuţia lor (ca program al 
microprocesorului) concretizată în prelucrările datelor anterior achiziţionate 
de către UAL, se produc rezultate ce sunt depuse tot în memoria calculatorului. 
Într-o ultimă etapă (t3), se dezactivează unitatea aritmetico-logică, controlul 
fiind predat subsistemului de ieşire, pentru transferarea rezultatelor selectate 
către mediul extern. Sincronizarea şi secvenţializarea acestor proceduri 
(precum şi a semnalelor asociate) se fac în concordanţă cu aşa-numitul ceas de 
sistem (uzual generat de un oscilator comandat, cu cristal de cuarţ). 

Atribute executive 

Datorită complementarităţii atributelor funcţionale, informaţionale şi de 
organizare temporal-secvenţială a întregii activităţi, sistemelor de calcul le este 
asociată o dimensiune fundamentală de natură executivă. Noţiunea de execuţie 
a unor sarcini specificate de utilizator este strâns legată de conceptul final de 
program. Astfel, o suită de operaţii ce se doresc a fi efectuate de către 
calculator este reprezentată printr-o succesiune de instrucţiuni, stocate în 
memoria sistemului (împreună cu datele necesare), alcătuind programul 
acestuia. Principial, fiecare acţiune dorită este implementată printr-o secvenţă 
de una sau mai multe instrucţiuni. La nivel global, prin lansarea în execuţie a 
programului, sistemul aflat sub rezidenţa sa îşi va adapta comportarea 
conform succesiunii de instrucţiuni, realizându-şi funcţiile specificate de 
utilizator. 

2.1.2. Magistrale de sistem 

Aşa cum a fost anterior amintit, funcţionarea unui sistem de calcul 
presupune existenţa unor legături multiple şi complexe între diferitele blocuri 
funcţionale ale acestuia. Grupările liniilor de semnal cărora le sunt asociate 
funcţii similare, interconectând diversele secţiuni ale unui calculator numeric, 
poartă numele generic de magistrale. Aceste legături se instituie prin punerea 
în corespondenţă a semnalelor de date, adrese şi control ale unei secţiuni cu 
semnalele omonime ale secţiunilor corespondente. 

Din punct de vedere topologic, la nivelul unui sistem există două categorii 
de magistrale: magistrale interne (identificând canalele de legătură stabilite 
între diversele unităţi funcţionale ale calculatorului) şi magistrale externe 
(reprezentând căile de comunicaţie dintre sistemul de calcul şi componente ale 
mediului extern). Această distincţie topologică poate fi extinsă şi la nivelul 
microprocesorului, unde o magistrală internă a calculatorului este privită ca 
magistrală externă a UCP, în timp ce în structura acesteia din urmă pot fi 
identificate magistralele interne ale procesorului. 
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O caracterizare din punctul de vedere al informaţiei vehiculate determină 
identificarea altor trei tipuri: magistrale de adrese, de date şi de control17. 
Totuşi, la nivelul calculatoarelor actuale, aceste magistrale nu se mai regăsesc 
ca şi componente structurale individuale, ci mai curând ca secţiuni funcţionale 
ale magistralelor complexe de sistem. 

O magistrală de comunicaţie poate fi constituită din mai multe linii de 
semnal, permiţând astfel transferul simultan al unui cuvânt de informaţie 
(adresă, dată), în acest caz magistrala numindu-se paralelă. Reciproc, în 
structura calculatoarelor se regăsesc şi magistrale seriale, prin mijlocirea 
cărora datele sunt transmise multiplexat în timp (un cuvânt fiind transmis bit 
cu bit, pe o unică linie de semnal), acestea fiind, evident, mult mai lente decât 
magistralele paralele. Concret, totalitatea legăturilor interne (atât ale UCP, cât 
şi cele generale, de sistem) sunt organizate pe structuri paralele. Conexiunile 
de tip serial sunt frecvent utilizate în teletransmisii, mijlocind transferul de 
informaţie între calculator şi o serie de echipamente distribuite spaţial (la 
distanţe ce nu fac posibilă stabilirea unor legături paralele în condiţii de 
eficienţă). 

 

 

Fig. 2-4. Conectarea subsistemelor la nivel de magistrale. 

 

Figura 2-4 prezintă o posibilă structurare principială a conexiunilor 
stabilite între secţiunile funcţionale ale sistemului prin intermediul 
magistralelor. 

Deoarece microprocesorul nu poate alimenta simultan un număr prea 
mare de circuite exterioare18, este necesară amplificarea („adaptarea”) 
                                            

17 Address Bus-es, Data Bus-es, respectiv Control Bus-es (în limbaj informatic uzual). 
18 Există valori maxim admise pentru intensitatea curentului suportat de un circuit 

integrat, atât pentru intrări, cât şi pentru ieşirile acestuia. 
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semnalelor de pe magistralele sistemului. Această adaptare a semnalelor este 
determinată de prezenţa unor circuite dedicate, dintre care se pot aminti 
circuitele tampon amplificatoare de magistrală (driver-e), circuitele tampon 
uni/bidirecţionale (buffer-e) şi circuitele destinate reţinerii pe intervale scurte 
de timp a datelor (latch-uri). 

Pentru exemplificare, figura 2-5 prezintă o situaţie ipotetică de utilizare a 
circuitelor tampon (uni şi bidirecţionale) la nivelul magistralelor de sistem. 
Semnalele obţinute la ieşirea driver-elor şi a buffer-elor formează practic 
magistrale similare celor corespondente, din care provin19. Uzual, circuitele 
tampon unidirecţionale sunt susceptibile la utilizare în cazul refacerii 
semnalelor de adrese şi (parţial) a celor de control, în timp ce circuitele 
tampon bidirecţionale sunt cu precădere utilizate pe liniile magistralei de date. 

 

 

Fig. 2-5. Condiţionarea semnalelor pe magistrale, prin utilizarea buffer-elor. 

 

În cazurile de interfaţare a dispozitivelor periferice lente, este necesar ca 
informaţia să fie menţinută ferm pe magistrale până în momentul preluării 
sale la destinaţie, situaţie rezolvată prin utilizarea circuitelor de tip latch. La 
nivelul acestora, informaţia prezentă pe liniile de intrare (provenind de pe o 
magistrală a sistemului) este transferată şi menţinută la ieşire în urma primirii 
unui semnal de comandă a scrierii, generat direct de către microprocesor sau 
de către un circuit decodificator. Evident, ieşirea latch-ului se schimbă doar 
prin înscrierea altor date, operaţie comandată explicit de UCP. 

                                            
19 Efectul concret este acela al „prelungirii” magistralelor corespondente, datorită 

re-formării semnalelor standard ce sunt vehiculate la nivelul acestora. 
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Magistrala de date 

Destinaţia acesteia este reprezentată atât de medierea transferului 
unidirecţional memorie → procesor (cu precădere în momentul citirii 
programului, în vederea execuţiei), cât a celui bidirecţional, dintre memorie, 
unitatea centrală şi/sau interfeţele de intrare/ieşire. Sensul transferului 
informaţional este determinat prin exercitarea funcţiei de control a 
microprocesorului, concretizată în generarea semnalelor adecvate (de citire 
sau scriere). 

De regulă, lungimea cuvântului de date asociat microprocesorului este 
criteriul ce determină numărul liniilor de semnal ale magistralei de date (8, 16, 
32, etc.), deşi acesta nu este universal valabil. De exemplu, există posibilitatea 
ca, la un sistem de calcul construit în jurul unui procesor ce intern operează pe 
2n biţi, magistrala de date să aibă doar n linii de semnal – în acest caz 
transferului unui cuvânt realizându-se în două etape consecutive. 

Observaţie: Dacă arhitecturile von Neumann utilizează o singură 
magistrală de date ce vehiculează, la momente de timp diferite, atât coduri de 
instrucţiuni cât şi cuvinte de date, în structurile de tip Harvard există 
magistrale independente destinate celor două tipuri de transfer. Astfel, prin 
separarea fluxului de instrucţiuni ale programului de fluxul datelor asociate 
execuţiei acestuia, se obţine o considerabilă ameliorare a eficienţei globale 
pentru sistemul de calcul. 

Magistrala de adrese 

Rolul acestei magistrale unidirecţionale este de a vehicula coduri binare 
asociate adreselor de memorie unde sunt localizate atât instrucţiunile 
programului aflat curent în execuţie, cât şi datele necesare la rulare. Aceeaşi 
semnificaţie o are informaţia binară ce identifică, în vederea efectuării 
transferurilor, porturile de intrare/ieşire20. 

Adresabilitatea unui microprocesor este un atribut asociat numărului de 
linii ale magistralei sale de adrese, implicit deci numărului de biţi ai cuvântului 
de adresă. Deoarece prin intermediul a n biţi se pot codifica 2n valori binare, 
rezultă că spaţiul adresabil al unui procesor cu magistrala de adrese de n biţi 
este, în mod similar, 2n. De exemplu, un procesor cu adresare pe 20 de biţi va 
accesa un număr maxim de 220=1048576 locaţii. 

Observaţie: Ca şi în cazul magistralei de date, la structurile von Neumann 
vom regăsi o unică magistrală de adrese ce transportă, la momente de timp 
                                            

20 Microprocesoarele utilizează în mod omogen magistrala de adrese pentru accesarea 
memoriei sau a porturilor. Datorită funcţiei de control, acestea specifică însă în prealabil 
semnificaţia acţiunii (operaţie de citire sau scriere din memorie, respectiv intrare/ieşire la 
porturi). 
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diferite, fie adresa de unde se citeşte cuvântul de instrucţiune, fie o adresă 
asociată datelor necesare la execuţie. Sistemele în arhitectură Harvard au însă 
două magistrale de adrese independente, pentru accesarea memoriei de 
program, respectiv a celei de date. Eficienţa structurii rezidă şi din faptul că ea 
permite adresarea şi citirea codului instrucţiunii următoare în timp ce, în 
paralel, instrucţiunea curentă este în execuţie. 

Magistrala de control 

Aceasta transportă în sistem o serie de informaţii suplimentare necesare 
atât contextual, pentru instrucţiunea aflată în execuţie, cât şi la modul general, 
pentru sincronizarea şi coordonarea activităţii subansamblurilor funcţionale 
ale calculatorului. Numărul de semnale vehiculate de această magistrală 
depinde direct de numărul semnalelor de control asociate microprocesorului 
utilizat. Tipice în acest sens sunt semnalul de ceas (care asigură funcţionarea 
secvenţială cu o periodicitate prestabilită a întregului sistem), semnalele de 
citire/scriere din/în memorie, de citire/scriere pentru porturi etc. 

În conjuncţie cu valorile plasate pe magistrala de adrese, semnalele de pe 
magistrala de control asigură selecţia unică a unei locaţii de memorie, 
respectiv a echipamentului referit, la/de la care, prin intermediul magistralei 
de date, se transmite/preia informaţia, conform instrucţiunii aflate în execuţie. 

Un important aspect asupra căruia vom insista în cele ce urmează este 
acela al coerenţei desfăşurării operaţiilor în sistem (în general) şi pe aceste 
magistrale (în particular), fără apariţia interferenţei informaţiilor21. Răspunsul 
la problema asigurării consistenţei în sistem este dat de însăşi funcţionarea sa 
secvenţială, sub rezidenţa funcţiei de supervizare îndeplinită de UCP. După 
cum am amintit, calculatorul are implementat nativ suportul pentru accesarea 
univocă a celulelor de memorie sau a dispozitivelor de intrare/ieşire aflate în 
serviciu la un moment dat. De exemplu, înscrierea informaţiei într-o anumită 
celulă de memorie sau element de ieşire se face prin activarea funcţiei de 
memorare exclusiv pentru entitatea respectivă. Similar, datorită dotării cu 
circuite tampon proprii, la conectarea pe liniile magistralelor există 
posibilitatea ca transferul informaţional să se efectueze prin circuitele 
respective, ele fiind selectate (deschise) doar în cazul adresării circuitului sau 
dispozitivului asociat. În concluzie, la efectuarea unui transfer informaţional, 
în calculator va exista o singură sursă a semnalelor de pe fiecare magistrală, 
totodată fiind identificată o unică destinaţie ce va beneficia de datele 
vehiculate. 

                                            
21 Să nu uităm că aceleaşi căi de comunicaţie mijlocesc transferul datelor în sensuri 

diferite, pentru destinaţii variate. 
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2.1.3. Microprocesoare 

În contextul acestei lucrări, prezentarea generală a microprocesoarelor va 
fi abordată cu preponderenţă din punctul de vedere al utilizatorului orientat 
către hardware-ul de sistem. Considerând ca valabilă diagrama structurală 
detaliată a unui procesor standard din figura 2-6, vom evidenţia caracteristicile 
fiecărei secţiuni funcţionale, evidenţiind totodată relaţia instituită faţă de 
celelalte blocuri ale unităţii centrale de prelucrare. 

 

 

Fig. 2-6. Structura detaliată a unui procesor standard. 

 

Funcţia de supervizare 

Am arătat anterior că microprocesorul, ca sistem independent, operează 
în mod secvenţial sub rezidenţa unui program memorat. Evident, programul 
(prin valoarea sa intrinsecă) nu este suficient pentru ca sistemul să funcţioneze 
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corespunzător. De exemplu, calculatorul trebuie fie informat asupra primei 
locaţii de memorie alocate stocării instrucţiunilor programului (ceea ce 
programul în sine nu poate realiza). De asemenea, o serie de semnalele de 
control necesită o activare corespunzătoare, într-o perfectă sincronizare 
temporală, pentru ca secţiunile procesorului responsabile cu citirea, 
decodificarea şi execuţia instrucţiunilor să-şi execute propriile sarcini, fără 
interferenţa operaţiilor. 

Toate aceste cerinţe sunt îndeplinite de către secţiunea de decodificare, 
timing şi control. Sintetic, putem afirma că la nivelul acesteia se asigură în 
integralitate funcţiile de secvenţializare a acţiunilor, decodificare a 
instrucţiunilor şi activare a subansamblurilor dedicate efectuării operaţiilor 
impuse. 

Ciclul microprocesorului 

Acţiunile microprocesorului au loc în mod secvenţial-repetitiv. Semnalul 
de temporizare minimă, faţă de care se relaţionează toate celelalte temporizări 
sincronizate din funcţionarea UAL, se numeşte – aşa cum am afirmat anterior 
– semnal de ceas22 al sistemului. 

În acest context, se defineşte ciclul instrucţiune al microprocesorului ca 
fiind secvenţa de operaţii efectuate în vederea extragerii, decodificării şi 
execuţiei unei instrucţiuni din memorie.  

Ciclul instrucţiune acaparează un număr variabil de perioade de ceas, în 
funcţie de tipul microprocesorului şi, bineînţeles, de specificul instrucţiunii 
implicate. Tot sub aspect temporal, el este divizat în sub-cicluri, fiecare dintre 
acestea durând mai multe perioade de ceas, aşa cum evidenţiază figura 2-7. 
Sub-ciclurile sunt asimilate efectuării unor operaţii fundamentale indivizibile, 
de tipul extragerii codurilor instrucţiunilor, citirii/scrierii datelor din/în 
memorie etc. 

 

T1 T2 ⋅⋅⋅ TSC1 T1 T2 ⋅⋅⋅ TSC2  ⋅⋅⋅  T1 T2 ⋅⋅⋅ TSCn

               

←   Sub-ciclu 1   → ←   Sub-ciclu 2   →  ⋅⋅⋅  ←   Sub-ciclu n   →
               

←   Ciclul instrucţiune al microprocesorului   → 
               

Fig. 2-7. Structura principială a ciclului microprocesorului 
(T1, T2, …, TSCn desemnează perioadele de ceas aferente sub-ciclului n). 

                                            
22 Clock Signal (în terminologia clasică). 
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Deoarece microprocesorul standard execută o singură instrucţiune la un 
moment de timp precizat, începând cu prima instrucţiune din program, este 
necesară cunoaşterea în permanenţă a „numărului de ordine” asociat fie 
instrucţiunii curente, fie celei ce va fi executată la pasul succesiv. Această 
informaţiei este memorată intern în microprocesor, într-un registru special 
numit registru contor de program (pc23), care uzual conţine adresa 
următoarei instrucţiuni ce va fi extrasă din memorie. Deoarece programul este 
în general memorat la adrese succesive, contorul de program va fi actualizat 
prin incrementare24 după fiecare transfer al unei instrucţiuni din memorie în 
registrul de instrucţiuni (ir25) al microprocesorului (rolul acestui registru fiind 
detaliat în cele ce urmează). 

Primul sub-ciclu al fiecărui ciclu procesor este destinat extragerii de 
informaţie din memorie (fetch), având de regulă un număr de maxim 6 
perioade de ceas ce se subscriu următoarei etapizări: 

─ în prima perioadă, conţinutul lui pc (desemnând adresa de unde 
se va citi instrucţiunea curentă) este adus pe magistrala de adrese, 
în conjuncţie cu semnalele de control adecvate accesării locaţiei 
referite; 

─ în cea de-doua perioadă, registrul pc este incrementat, în vederea 
următoarei extrageri din memorie; 

─ a treia perioadă este alocată aducerii conţinutului memoriei 
adresate în microprocesor, unde este stocat temporar; 

─ ultimele perioade (în funcţie de operaţia ce se execută, acestea pot 
fi prezente total, parţial sau pot chiar lipsi), sunt afectate 
executării operaţiilor elementare presupuse de instrucţiunea 
curentă: se transferă informaţie suplimentară în interiorul 
procesorului, se efectuează operaţii aritmetice simple etc. 

După parcurgerea acestui sub-ciclu fetch, procesorul are pregătit pentru 
decodificare un cuvânt considerat ca primul din instrucţiune26. Odată 
decodificat, el va indica tipologia instrucţiunii curente, ce dictează – dacă acest 

                                            
23 pc – Program Counter – reprezintă practic un indicator (pointer), arătând unde se 

află execuţia programului la un moment de timp precizat. 
24 Valoarea cu care se realizează incrementarea depinde de numărul de locaţii pe care 

este reprezentată instrucţiunea curentă. 
25 ir – Instruction Register. 

26 Semnificaţia acestui prim cuvânt este cea de cod al operaţiei (COP), prezentat în 
contextul subcapitolului 1.5. 
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lucru este necesar – citirea suplimentară de cuvinte de date din memorie27, în 
sub-ciclurile următoare. În acest mod, în funcţie de complexitatea sa, o 
instrucţiune poate fi formată dintr-unul sau mai multe cuvinte. 

Pentru ilustrare, figura 2-8 prezintă secvenţierea (ipotetică!) pentru o 
instrucţiune simplă de transfer al unei valori numerice specificate direct în 
codul instrucţiunii respective, într-o locaţie de memorie precizată. 

 

←                                        Ciclu instrucţiune                                        →  
  

Sub-ciclu 
←              1              → 

Sub-ciclu 
←          2        →

Sub-ciclu 
←         3         →

Sub-ciclu 
←    4    → 
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Fig. 2-8. Exemplu teoretic de secvenţiere a operaţiilor interne, 
la execuţia unei instrucţiuni de transfer al unei valori numerice. 

 

Primul sub-ciclu al instrucţiunii este asociat citirii şi decodificării 
operaţiei. Ulterior acestei etape, secţiunea de control dictează (conform tabelei 
de coduri microprogramate ale microprocesorului) citirea unui al doilea cuvânt 
al instrucţiunii, conţinând valoarea numerică de transferat, precum şi a celui 
de-al treilea, ce reprezintă adresa de memorie unde se va transfera numărul. 
Ultimul sub-ciclu este afectat execuţiei propriu-zise a operaţiei de transfer în 
memorie. 

                                            
27 Aceste posibile cuvinte de date reprezintă câmpurile OPx şi REZ din formatul 

instrucţiunii (subcapitolul 1.5). 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

44 

Se remarcă faptul că, la diferite momente de timp, pe magistralele 
sistemului sunt vehiculate informaţii cu semnificaţii total diferite din punct de 
vedere funcţional. Astfel, la citirea cuvântului de instrucţiune, magistrala de 
adrese conţine întotdeauna valoarea memorată de către registrul contor de 
program pc, datele citite fiind preluate de către microprocesor şi interpretate 
ca şi coduri de operaţii. În schimb, la execuţia unei instrucţiuni de transfer, de 
exemplu, pe magistrala de adrese vor fi prezente adresele sursei/destinaţiei, 
magistrala de date conţinând acum datele efectiv transferate. 

Trebuie amintit faptul că registrul pc al unui microprocesor are 
capacitatea (numărul de biţi) corelată într-o anumită manieră cu 
adresabilitatea procesorului respectiv. Prin mecanisme specifice de adresare, 
unele tipuri de microprocesoare utilizează o combinaţie a mai multor registre 
pentru obţinerea prin calcul a adresei dorite, ceea ce aduce un spor de 
performanţă, robusteţe şi flexibilitate în utilizare. 

Decodificarea instrucţiunilor şi controlul activităţii 

Diagrama funcţional-constructivă a unei secţiuni de control tipice este 
prezentată in figura 2-9. 

 

 

Fig. 2-9. Reprezentare principială a secţiunii de control. 
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La execuţia sub-ciclurilor fetch, conţinutul registrului pc este transferat 
pe magistrala de adrese a sistemului. Uzual, accesul se face prin intermediul 
unui registru intermediar, registrul de adresare a memoriei (mar28), care 
conţine adresa locaţiei de memorie curent referite. Registrele mar şi pc sunt 
exemple tipice de registre interne ce, deşi fac parte din structura 
microprocesorului, nu sunt atribute arhitecturale (fiind inaccesibile 
utilizatorului în mod direct prin program, pentru citire/scriere). 

Conţinutul celulei de memorie adresate în etapa fetch (reprezentat de 
codul operaţiei) este transferat pe magistrala de date şi ulterior memorat în 
registrul de instrucţiuni până la decodificare. Uzual, dimensiunea lui ir este 
egală cu dimensiunea cuvântului de date al microprocesorului respectiv (8, 16 
sau 32 de biţi). 

Unele microprocesoare (inclusiv membri ai familiei Intel® 80x86) 
implementează structuri de tip pipeline29 ce permit citirea în avans a mai 
multor cuvinte din memoria program. Această manieră de operare măreşte 
viteza globală de execuţie deoarece, în timp ce o instrucţiune se execută, o alta 
poate fi decodificată, microprocesorul fiind capabil ca simultan să citească încă 
o instrucţiune (în ipoteza în care prelucrările curente nu conduc la accesarea 
magistralelor externe ale microprocesorului), eliminându-se astfel cea mai 
mare parte din timpii de neutilizare a UCP. 

Succesiv, conţinutul lui ir este decodificat, în funcţie de combinaţia 
binară stocată la nivelul său fiind determinată acţiunea specifică de executat. 
Evident, decodificatorul este activat doar în sub-ciclurile ce implicit presupun 
că informaţia de pe magistrala de date reprezintă codul unei instrucţiuni 
valide. 

În urma analizării codului operaţiei extras în ciclul fetch,  secţiunea de 
control obţine informaţia dacă instrucţiunea este formată dintr-unul sau mai 
multe cuvinte. Corespunzător, acestea se citesc succesiv, până când întregul 
cod a fost transferat din memorie în microprocesor, moment în care codul 
operaţiei este translatat într-o secvenţă echivalentă de semnale de control şi 
temporizare. În acest fel se declanşează execuţia propriu-zisă a instrucţiunii, 
reprezentând ultima etapă a ciclului prezentat. 

Semnalele de coordonare din cadrul microprocesorului sunt furnizate de 
generatorul de control, în concordanţă cu ieşirile decodificatorului de 
instrucţiuni şi cu semnalul de ceas. 

                                            
28 mar reprezintă acronimul sintagmei Memory Address Register. 

29 Denumirea structurii (provenită de la „pipe” – conductă) sugerează „alimentarea” 
continuă a UCP cu instrucţiuni, pe o cale dedicată. 
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Unul dintre cele mai importante elemente structurale supervizate de către 
generator este reprezentat de registrul pc. Deoarece asupra numărătorul de 
program se răsfrâng acţiuni ca încărcarea unei adrese, respectiv 
incrementarea/decrementarea valorii conţinute (în funcţie de specificul 
instrucţiunii ce se execută), generatorul de control este cel mai indicat pentru 
a-i supraveghea funcţionarea (acesta cunoscând nemijlocit operaţia ce se 
execută). 

Tot în sarcina secţiunii de control este reţinută analiza semnalului 
READY, furnizat microprocesorului de către stimuli ai mediului extern ce 
semnalează capacitatea de a prelua diverse sarcini. În urma testării 
semnalului, microprocesorul poate decide prelungirea execuţiei instrucţiunii 
curente pe o durată nedefinită. Aceasta se realizează prin inserarea unui 
număr de perioade de aşteptare30 în sub-ciclul curent, până când semnalul 
READY devine activ. Pe perioada de aşteptare magistralele sistemului îşi 
păstrează (în general) starea. Acest regim special de lucru a fost introdus 
pentru a permite utilizarea corectă a modulelor externe microprocesorului 
(memorii, porturi), cu timpi de selecţie şi acces considerabili mai mari decât 
cei ai UCP, necesitând astfel un timp de aşteptare până la activare. 

Generarea semnalelor de ceas. Temporizări 

Toate sistemele numerice îşi desfăşoară activitatea la intervale discrete de 
timp, în sincronism cu semnalul de ceas asociat. Acesta determină aşa-numita 
viteză de bază pentru operarea sistemului, în timp ce temporizările specifice 
fiecărui sub-ciclu aferent ciclului microprocesorului sunt obţinute de 
generatorul de temporizare al secţiunii de control (bineînţeles, prin raportare 
la semnalul de ceas general). 

La o privire de ansamblu se poate afirma faptul că, deşi tipul, denumirea 
şi succesiunea exactă a semnalelor de control şi temporizare diferă de la un tip 
de microprocesor la altul, operaţiile de bază (citire sau scriere din memorie 
şi/sau porturi) sunt practic omogene din punctul de vedere al acţiunii şi al 
secvenţialităţii, la toate tipurile de microprocesoare. Mai mult, din punctul de 
vedere al semnalelor externe (adrese, control), nu exista nicio distincţie între 
operaţia fetch şi cea de citire a datelor din memorie la execuţia unei 
instrucţiuni, această diferenţiere fiind făcută intern, de către secţiunea de 
control al microprocesorului. 

Funcţia de memorare 

Microprocesorul, în funcţie de destinaţia sa, poate conţine integrate pe 
acelaşi cip propriile resurse de memorie, de capacitate redusă însă în 

                                            
30 Perioadele de aşteptare sunt curent numite „WAIT states”. 
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comparaţie cu memoria de bază a sistemului31. Totuşi, numitorul comun al 
tuturor procesoarelor este reprezentat de prezenţa unui element cu totul 
deosebit faţă de memoria principală a platformei de calcul, reprezentat de setul 
registrelor. Acestea reprezintă practic memoria de lucru a UCP, de viteză 
foarte ridicată, la nivelul căreia se manipulează datele (atât prin instrucţiuni 
specifice de operare cu registrele, cât şi sub rezidenţa semnalelor generate de 
secţiunea de control). 

La nivelul microprocesorului se regăsesc două categorii: registre de uz 
general (aflate la dispoziţia utilizatorului) şi registre speciale (dedicate – având 
în genere doar rol funcţional pentru secţiunile microprocesorului).  

 

 

Fig. 2-10. Resurse de memorare a informaţiei la nivelul procesorului. 

                                            
31 Prezenţa memoriei la nivelul aceluiaşi circuit integrat este caracteristică fie 

procesoarelor speciale (de exemplu, microcontroller-e pentru aplicaţii industriale), fie 
procesoarelor generale ce folosesc tehnica numită memory caching, în care transferul de date 
între UCP şi memoria de sistem se face prin intermediul unei memorii tampon. 
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Registrele sunt folosite la stocarea diferitelor informaţii utilizate atât în 
cadrul aplicaţiilor software, cât şi pentru implementarea funcţiei de control. De 
exemplu, registrele generale conţin datele frecvent accesate de către programe, 
ceea ce conduce la creşterea vitezei de lucru a sistemului (deoarece timpii de 
acces la registrele interne sunt sensibil mai mici decât timpii de acces la 
memoria externă a sistemului). Aceste registre sunt conectate atât la alte 
registre interne ale microprocesorului, cât şi la magistralele externe, prin 
mijlocirea magistralelor interne şi a circuitelor tampon, aşa cum prezintă 
figura 2-10. 

Ca regulă generală, orice registru de acest tip este accesibil 
programatorului, el fiind – în accepţiunea prezentată la începutul acestui 
subcapitol – atribut de arhitectură32. Instrucţiunile specifice fiecărui tip de 
procesor pot determina încărcarea cu valori numerice, copierea informaţiei 
între registre individuale sau între registre şi memorie, rotirea conţinutului 
acestora, aplicarea funcţiilor logice etc., accesul selectiv fiind realizat prin 
coordonarea asigurată de secţiunea de control. 

Reciproc, registrele speciale – numite si registre de lucru sau registre 
interne – au funcţii predefinite în funcţionarea procesorului, din această 
categorie făcând parte, printre altele, pc, ir, registrul asociat decodificatorului 
de instrucţiuni etc. În general, aceste registre nu sunt accesibile în mod explicit 
prin program, astfel ele nereprezentând atribute de arhitectură. 

Funcţia aritmetico-logică 

Secţiunea care efectuează operaţiile aritmetice şi logice este compusă din 
unitatea aritmetico-logică (cu rol executiv) şi o serie de registre asociate în 
vederea manipulării şi memorării temporare a operanzilor, aşa cum ilustrează 
figura 2-11. 

Unitatea aritmetico-logică 

În cadrul acestei posibile structurări a elementelor componente ale UAL 
se remarcă în primul rând prezenţa celor două intrări de date ce furnizează 
valorile operanzilor – în număr de cel mult doi – ai unei operaţii valide în 
contextul UAL. Alte intrări sunt reprezentate de intrarea de selecţie a funcţiei 
(ce indică operaţia de efectuat), provenind de la secţiunea de control, respectiv 
intrarea semnalului de transport (utilizată la efectuarea operaţiilor aritmetice 
cu precizie extinsă). La ieşirea unităţii aritmetico-logice se regăsesc (evident!) 
rezultatul operaţiei efectuate, precum şi o serie de elemente bistabile ale căror 
valori indică eventuale evenimente apărute în funcţionare (depăşire aritmetică, 
rezultat nul, transport etc.) ce pot prezenta interes pentru programator. 

                                            
32 De altfel, numărul şi dimensiunea registrelor generale reprezintă un criteriu de 

apreciere a performanţelor microprocesoarelor. 
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Performanţele microprocesorului sunt în primul rând conferite de 
capabilităţile unităţii aritmetico-logice, aceasta efectuând de regulă 
adunări/scăderi binare, operaţii logice şi la nivel de bit, precum şi rotaţii la 
dreapta sau la stânga ale operanzilor. Alte operaţii (mai complexe) pot fi 
implementate prin succesiuni de operaţii simple, un exemplu în acest sens 
fiind efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire cu ajutorul adunărilor şi a 
scăderilor repetitive33. 

 

 

Fig. 2-11. Structura secţiunii aritmetico-logice a UCP: OP1, OP2 – operanzi; 
SEL – selecţie funcţie; T – transport; REZ – rezultat. 

 

Registre cu rol de suport al funcţiei aritmetico-logice 

Una dintre cele două intrări-operand este întotdeauna conectată la cel 
mai utilizat registru de uz general, numit acumulator (a). În plus, tot registrul 
acumulator este şi destinaţia implicită a rezultatului operaţiei efectuate de 
către UAL (ceea ce presupune că operandul aflat iniţial aici va fi suprascris). 
De altfel, o serie de instrucţiuni ale microprocesorului sunt optimizate pentru 

                                            
33 Totuşi, microprocesoarele moderne implementează operaţiile de înmulţire şi 

împărţire în mod nativ, la nivelul setului de instrucţiuni, excluzând compunerea acestor 
instrucţiuni pe baza adunărilor/scăderilor repetate. 
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lucrul direct cu conţinutul acumulatorului, fiind recomandată utilizarea lor ori 
de câte ori acest lucru este posibil. Registrul a este nemijlocit adresabil (la fel 
ca oricare alt registru general), conţinutul acestuia putând fi încărcat/descărcat 
direct sau indirect din/în memoria sistemului – sau alte registre de uz general 
– fără implicarea UAL. 

Pentru memorarea temporară a celui de-al doilea operand (în cazul 
operaţiilor ce necesită prezenţa sa), precum şi în vederea evitării efectului de 
cerc vicios34, structura procesorului prevede o serie de registre auxiliare 
speciale (inclusiv aşa-numitul registru de date, asociat operandului secundar), 
inaccesibile programatorului. 

Manipularea datelor în registrele acumulator şi auxiliare se face sub 
gestiunea secţiunii de control, comunicaţia cu celelalte registre şi memoria 
sistemului fiind mijlocită de magistralele de date internă/externă. 

Un alt registru special, de asemenea inaccesibil într-o manieră directă 
programatorului, este format din elementele bistabile individuale ce 
furnizează, aşa cum s-a arătat, informaţii asociate caracteristicilor rezultatului 
şi derulării activităţii UCP. În cadrul acestui aşa-numit registru de stare, 
fiecare bit are o semnificaţie aparte (dedicată), fiind controlat de câte o 
structură logică specifică. Uneori, acest registru este identificat şi ca registrul 
indicatorilor de condiţii (flags), interpretarea valorilor biţilor individuali 
reprezentând baza mecanismului de luare a deciziilor de către unitatea 
centrală (prin execuţia programului). Deşi conţinutul său nu este direct 
accesibil, la execuţia instrucţiunilor de salt condiţionat sau apel de subrutină se 
testează indirect valorile indicatorilor, în funcţie de starea acestora transferul 
controlului în alt punct al programului putând fi sau nu validat. 

Datorită importanţei deosebite, în descrierea detaliată a repertoriului de 
instrucţiuni ale unui microprocesor, pentru fiecare instrucţiune în parte se 
indică modul în care aceasta afectează indicatorii. 

Ca remarcă, fiecare procesor are asociat un set de indicatori specifici, 
numărul şi semnificaţia acestora constituind de asemenea un criteriu obiectiv 
de evaluare a performanţelor UCP. Totuşi, o serie de indicatori se regăsesc la 
cvasi-totalitatea microprocesoarelor, dintre aceştia putând fi amintiţi: 
indicatorul Carry (indicând existenţa transportului la efectuarea unei operaţii 
aritmetice), flag-ul de depăşire (Overflow, activat la excedarea capacităţii de 
reprezentare a rezultatului), indicatorul de zero (ce semnalează apariţia unui 
rezultat nul), indicatorul de semn (acesta precizând dacă rezultatul ultimei 
operaţii este pozitiv/negativ) etc. Evident, detalierea indicatorilor specifici se 

                                            
34 „Cercul vicios” se referă la auto-alimentarea unităţii aritmetico-logice cu propriul 

rezultat. 
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face exclusiv contextual, prin asociere cu o anumită UCP, aşa cum – de 
exemplu – lucrarea de faţă este orientată pe prezentarea familiei de  
procesoare Intel® 80x86. 

Funcţia de intrare/ieşire 

In general, după cum s-a menţionat, secţiunea de intrare/ieşire este 
localizată într-o mai mică măsură la nivelul cipului microprocesor, excepţie 
făcând componentele structurale ce permit izolarea (fizică) a circuitului 
integrat faţă de mediul exterior reprezentat de magistrale. 

Aşa cum am precizat anterior, accesul procesorului (ca de altfel al oricărui 
alt dispozitiv) la aceste căi de comunicaţie se face prin medierea asigurată de 
structuri-tampon (de tip uni/bidirecţional), conform schemei de principiu din 
figura 2-12. 

 

 

Fig. 2-12. Accesul concurent la magistralele de sistem. 

 

Acestea sunt circuite speciale, cu 3 stări logice (three-state35), ce transferă 
la ieşire valoarea binară aplicată la intrare doar în condiţiile aplicării unui 
semnal de validare pe intrarea de selecţie. Când nu sunt activate, ieşirile 
circuitelor three-state se află într-o stare flotantă (stare de înaltă 
impedanţă36), funcţional echivalentă cu decuplarea fizică a microprocesorului 
de la căile de semnal la care acesta este conectat. 

                                            
35 Un termen echivalent, larg uzitat, este cel de tri-state. 
36 Uzual, această stare este denumită HZ (High Z – impedance). 
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Acest mecanism permite accesul concurent al mai multor circuite pe 
magistralele unice ale sistemului, privite ca resurse de comunicaţie partajabile. 
Prin selectarea unui singur buffer la un moment de timp precizat, circuitul 
integrat respectiv va prelua controlul, impunând propriile niveluri de semnal 
(0/1 logic) pe magistrala la care este conectat. 

Trebuie remarcat faptul că secţiunea de control a microprocesorului este 
responsabilă de activarea corespunzătoare a circuitelor tampon asociate (atât a 
celor interne, cât şi a celor situate la graniţa dintre procesor şi magistralele 
calculatorului) în momentul iniţierii unui transfer de informaţie. Reciproc, în 
perioadele în care microprocesorul nu accesează memoria sau porturile 
exterioare, tot la nivelul secţiunii de control se poate comanda dezactivarea 
circuitelor tampon (reducându-se astfel şi consumul de putere). Pe de altă 
parte, selecţia circuitelor tampon externe microprocesorului trebuie asigurată 
printr-o logică adecvată de decodificare a semnalelor de adrese şi control, 
asociată fiecărei componente din sistem. 

Dezactivarea magistralelor externe ale microprocesorului are loc şi în 
situaţii deosebite, ce impun izolarea fizică a circuitului atât pe durată 
determinată (la transferul direct de date între un periferic şi memoria 
sistemului, fără intermedierea microprocesorului37) cât şi nedeterminată (de 
exemplu, la semnalizarea apariţiei unei avarii hardware în sistem – 
evitându-se astfel distrugerea cipului). 

Microprogramarea 

În secţiunile anterioare s-a arătat că un ciclu instrucţiune se desfăşoară 
de-a lungul a câtorva perioade de ceas, timp în care unitatea centrală execută 
intern un set specific de operaţii corespunzătoare instrucţiunii implicate. 

În cea mai generală accepţiune, operaţiile fundamentale se pot încadra 
într-una din următoarele subgrupe: extragerea codului operaţiei, decodificarea 
acestuia, extragerea operanzilor şi execuţia instrucţiunii. Pentru fiecare dintre 
aceste etape, microprocesorul execută un număr de operaţii elementare, 
numite microinstrucţiuni, prin a căror agregare într-o secvenţă coerentă se 
obţine execuţia instrucţiunii complexe. 

Memorate în circuitele decodificatorului de instrucţiuni, aceste 
microinstructiuni nu sunt accesibile utilizatorului (astfel ele nefiind atribute de 
arhitectură). Mai mult, înlănţuirea microinstructiunilor, specifică execuţiei 
fiecărei instrucţiuni, este o caracteristică asociată procesorului în sine, 
implementată în structura hardware a acestuia de către proiectant. 

                                            
37 Aceste operaţii poartă numele de transferuri DMA (Direct Memory Access). 
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Totuşi, există o serie de microprocesoare speciale38, pentru care 
utilizatorul îşi defineşte singur setul de instrucţiuni, pornind de la setul de 
microinstructiuni elementare acceptate de către procesor. Deşi oferă o 
flexibilitate sporită, această soluţie prezintă dezavantajul implementării la 
nivel software a setului de instrucţiuni, ceea ce reduce drastic viteza de lucru a 
sistemului. 

Figura 2-13 prezintă la nivel de principiu desfăşurarea temporală (într-un 
microprocesor ipotetic) a microinstrucţiunilor asociate instrucţiunii de 
adunare a două numere din memorie, cu păstrarea ulterioară a rezultatului 
într-o altă locaţie. Sunt puse în evidenţă doar etapele aferente execuţiei 
propriu-zise a instrucţiunii, succesive citirii şi decodificării codului operaţiei. 

Acestea sunt: 

(a) prin intermediul magistralei de date, al acumulatorului a şi al 
registrului auxiliar asociat, operandul OP1 este citit din 
memorie şi adus la cunoştinţa UAL; 

(b) prin intermediul magistralei de date şi al registrului de date, şi 
operandul OP2 este citit din memorie pentru a fi transmis către 
UAL; 

(c) sub rezidenţa semnalelor SEL corespunzătoare vehiculate pe 
magistrala de control, se efectuează în cadrul UAL operaţia de 
adunare REZ=OP1+OP2; 

(d) rezultatul REZ este adus din registrul auxiliar de ieşire în 
acumulator, de unde este preluat pe magistrala de date pentru a 
fi înscris în locaţia de memorie destinată. 

2.1.4. Resurse de memorare internă a informaţiei 

Memoria internă a sistemului de calcul (identificată uzual ca memoria 
principală) este utilizată pentru stocarea programelor sub rezidenţa cărora 
funcţionează microprocesorul, alături de datele necesare la execuţie. Din punct 
de vedere topologic şi funcţional, ea se situează într-un raport de directă 
interacţiune cu procesorul, de aceea se poate afirma faptul că o bună parte din 
performanţele de ansamblu ale calculatorului depind nemijlocit de 
caracteristicile subsistemului memorie.  

 

                                            
38 Un exemplu în acest sens îl constituie procesoarele bit-slice. 
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(a)                                                             (b) 

 

(c)                                                             (d) 
Fig. 2-13. Exemplu de secvenţiere a microinstrucţiunilor asociate operaţiei 

de adunare a două numere din memorie, cu stocarea rezultatului: 
a – citirea primului operand (OP1); b – citirea celui de-al doilea operand (OP2); 

c – efectuarea adunării; d – depunerea rezultatului (REZ) în memorie. 
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Generalităţi 

Principial, unitatea atomică a oricărui circuit de memorie este 
reprezentată de celula elementară, ce memorează informaţia de 1 bit, mai 
multe astfel de celule fiind grupate în locaţii individuale (cu dimensiunea 
uzuală de 8 biţi).  

Fiecărei locaţii de memorie îi sunt asociate două componente 
informaţionale: o adresă unică (numărul de ordine după care se poate 
identifica locaţia), respectiv cuvântul memorie (combinaţia binară stocată). 
Numărul total de locaţii determină capacitatea memoriei, în timp ce domeniul 
valid al adreselor formează spaţiul de adresare a memoriei.  

Fizic, memoriile sunt realizate sub forma circuitelor semiconductoare 
specializate, ele diferenţiindu-se printr-o suită de elemente definitorii dintre 
care pot fi enumerate: 

─ geometria sau modul de organizare, noţiuni ce includ lungimea 
unui cuvânt memorie, dispunerea locaţiilor, modalitatea de 
adresare etc.; 

─ capacitatea memoriei, exprimată în numărul de locaţii conţinute 
de aceasta; 

─ timpul de acces, definit ca intervalul ce se scurge între momentul 
comunicării adresei şi momentul în care la ieşirile circuitului se 
obţin datele; 

─ ciclul memoriei, definit ca timpul necesar pentru scrierea sau 
citirea unei locaţii de memorie; 

─ puterea consumată specifică (sau unitară), exprimată de regulă în 
μW/bit; 

─ volatilitatea, desemnând capacitatea circuitului de a reţine sau nu 
informaţia memorată la dispariţia tensiunii de alimentare; 

─ tehnologia de realizare, reprezentată de principiile fizice ce stau la 
baza memorării informaţiei sub forma unor mărimi electrice, 
precum şi a modalităţilor de implementare a acestora la scară 
industrială. 

Din punct de vedere operaţional, asupra unui circuit de memorie se pot 
executa (în general) proceduri de citire, citire/scriere, programare şi 
regenerare a conţinutului, tipul operaţiilor acceptate de un anumit cip fiind 
dependent de caracteristicile constructiv-funcţionale ale acestuia. 

Circuitele asupra cărora se pot aplica atât  operaţii de citire cât şi de 
scriere se numesc RAM (Random Access Memory). Memoriile RAM pot fi, la 
rândul lor, de tip dinamic (caracterizate de necesitatea refacerii periodice a 
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informaţiei, printr-o succesiune de citiri şi scrieri interne), respectiv de tip 
static (la care informaţia înscrisă este păstrată un timp nedefinit – exceptând 
bineînţeles situaţia dispariţiei tensiunii de alimentare). Pe de altă parte, 
circuitele ce permit doar citirea sunt cunoscute sub numele ROM (Read Only 
Memory), ele conţinând informaţii fixe, uzual nemodificabile de către 
utilizator.  

Memorii RAM 

Din punct de vedere principial, memoriile RAM dinamice reţin informaţia 
binară prin încărcarea cu sarcină electrică a capacităţii asociate porţii unui 
tranzistor MOS39 (celula elementară a memoriei). Deoarece sarcina acumulată 
pe capacitate scade în timp (datorită fenomenului de auto-descărcare), 
informaţia s-ar pierde dacă ea nu ar fi refăcută prin reînscriere periodică cu 
ajutorul unor circuite externe dedicate. Operaţia de reîmprospătare (refresh) a 
memoriei RAM dinamic se repetă la intervale de timp dependente de valoarea 
constantei RC a circuitului asociat celulei elementare (de ordinul 
microsecundelor, pentru circuitele actuale). 

Deoarece organizarea internă este de tip matriceal, pentru optimizarea 
operaţiei de reîmprospătare aceasta se efectuează pe grupuri (linii) de locaţii 
elementare, printr-o citire a datelor urmată imediat de reînscrierea acestora. 
Evident, pe durata acestui proces este oprit accesul procesorului la circuitul de 
memorie respectiv. 

Memoriile RAM statice nu necesită reîmprospătare, deoarece celulele 
individuale sunt realizate într-o tehnologie ce asigură remanenţa pe timp 
nelimitat a încărcării (similar bistabilelor convenţionale). De aceea, ele nu au 
nevoie nici de prezenţa circuitelor externe de refresh şi nici nu pun probleme 
de sincronizare a ciclurilor de reîmprospătare cu operaţiile normale de 
citire/scriere efectuate sub rezidenţa UCP. 

Totuşi, memoria dinamică prezintă două avantaje importante faţă de cea 
statică. În primul rând, consumul de putere este mult mai redus, deoarece în 
momentele de inactivitate memoria RAM dinamică consumă doar puterea 
necesară operaţiei de refresh. Cel de-al doilea avantaj este reprezentat de 
numărul redus de tranzistori elementari necesari, fiind astfel posibilă 
obţinerea unei densităţi de integrare pe cip mult mai mari şi – pe cale de 
consecinţă – a unui cost unitar (pe bit) mult mai mic. 

Figura 2-14 prezintă o structură tipică asociată unei memorii RAM statice. 
Se remarcă faptul că, prin intermediul decodificatorului intern, biţii preluaţi de 
pe magistrala de adrese a sistemului asigură selecţia univocă a locaţiei de 
memorie referite.  

                                            
39 MOS – Metal Oxide Semiconductor. 
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Fig. 2-14. Structura principială a circuitului de memorie RAM static. 

 

Semnalul WR/  (Read/Write – citire/scriere)40 este furnizat de către 
logica de control a microprocesorului şi indică sensul transferului de 
informaţie, permiţând comanda adecvată a dispozitivelor tampon situate la 
graniţa dintre memorie şi magistrala de date. De asemenea, el declanşează 
operaţia de înscriere în locaţia referită a datelor prezente pe magistrală (la 
operaţia de scriere), respectiv transferarea conţinutului celulei selectate pe 
magistrala de date (la operaţia de citire). 

Un alt semnal prezent la intrarea cipului este cel de validare a circuitului, 
CS  (Chip Select). În mod firesc, atunci când pe magistrală se află plasată o 
adresă destinată unui anumit circuit de memorie, acesta este validat (CS=0), 

în caz contrar (CS=1) liniile sale de date fiind trecute în stare de înaltă 
impedanţă pentru a permite alocarea magistralei comune unui alt circuit. 

Organizarea matriceală a locaţiilor (figura 2-15) permite, pe de o parte, 
creşterea capacităţii cipurilor de memorie – datorită posibilităţii de integrare 
superioară – şi, pe de altă parte, o gestiune robustă şi simplificată a 
mecanismelor de adresare internă prin divizarea cuvântului de adresă în două 
componente independente, pentru identificarea separată a liniei şi coloanei 
locaţiei referite. 

Structurarea internă a memoriilor RAM dinamice este în principiu 
similară cu cea asociată memoriilor RAM statice, fiind utilizat acelaşi mod de 
organizare matriceală a celulelor individuale. 

                                            
40 Prin convenţie, semnalele cu notaţie barată superior sunt considerate active atunci 

când au valoarea 0 (zero) logic, spre deosebire de cele nebarate ce sunt considerate active pe 
1 logic. De exemplu, în cazul de faţă, acest semnal va indica o operaţie de citire dacă are 
valoarea 1, respectiv o operaţie de scriere dacă are valoarea 0. 
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Fig. 2-15. Adresarea internă divizată pentru o matrice de memorie. 

 

Spre deosebire însă de memoriile statice, RAM-ul dinamic permite 
adresarea asociativă (în grup) a tuturor locaţiilor amplasate pe aceeaşi linie, 
această situaţie specială fiind caracteristică operaţiei de refresh. Deoarece 
reîmprospătarea conţinutului se face linie cu linie şi nu individual, este 
posibilă simplificarea structurii interne a circuitului, în paralel cu reducerea 
timpului inactiv alocat pentru refresh. Tot pentru eficientizarea activităţilor 
interne se adoptă scheme constructive de adresare multiplexată41, o posibilă 
structură fiind prezentată în figura 2-16. 

Se poate remarca faptul că liniile interne de adresă se află sub controlul 
unui selector, ce le conectează alternativ la semnalele de adresă a 
liniei/coloanei (semnale vehiculate pe magistrala de sistem). Validarea tipului 
de adresă se realizează prin intermediul semnalelor externe RAS  (Row 
Address Strobe) pentru rând şi CAS  (Column Address Strobe) pentru coloană. 
Acestea comandă atât poziţionarea selectorului cât şi activarea dispozitivelor 
de memorare (latch-uri), ce mediază transferul adreselor către 

                                            
41 Multiplexarea este temporală, în sensul că – principial – liniile interne de semnal ale 

memoriei nu transportă o adresă integrală (rând-coloană), ci separat/succesiv adrese ale 
liniilor şi coloanelor. 
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decodificatoarele asociate. În plus, semnalele RAS  şi CAS  sunt folosite la 
validarea globală a circuitului, intrarea CS  caracteristică memoriilor RAM 
statice nefiind necesară în cazul de faţă. 

 

 

Fig. 2-16. Adresarea internă multiplexată la memoriile RAM dinamice. 

 

Memorii ROM 

Desemnând iniţial memoriile al căror conţinut este fix (nealterabil), 
noţiunea de memorie ROM a căpătat noi atribute pe măsura dezvoltării 
tehnologiilor de realizare a unor astfel de circuite. Astfel, memoriile ROM se 
împart în trei grupe, evidenţiate principial în cele ce urmează. 

Prima categorie identifică memoriile ROM programate de către 
producător conform cerinţelor utilizatorului, prin adoptarea unor şabloane de 
programare specifice fiecărui set de circuite realizat. Conţinutul lor reprezintă 
o formă finală – de obicei a unor rutine de tip firmware42 – ce nu este supusă 
modificărilor, implementată la produse fabricate în serii de ordinul sutelor 

                                            
42 Firmware-ul desemnează o colecţie de programe şi subrutine de sistem, 

implementate de fabricant, asigurând funcţii de bază asociate gestiunii şi accesului la 
resursele hardware. Firmware-ul nu ar trebui să fie accesibil utilizatorului spre modificare, 
deoarece orice eroare poate conduce la scoaterea din uz a sistemului. 
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(pentru a reprezenta o soluţie economică). Evident, orice schimbare ulterioară 
presupune comanda unui întreg set de memorii ROM, realizate adecvat. 

Cea de-a doua categorie este reprezentată de circuitele PROM43, ce pot fi 
programate individual la nivelul utilizatorului. Înscrierea informaţiei (0 sau 1 
logic) la nivelul unei celule elementare de un bit este realizată prin distrugerea 
sau nu a unor micro-conexiuni interne fuzibile. „Arderea” se face la aplicarea 
în locaţiile referite a unor tensiuni de programare de nivel specific, mai ridicat. 
Succesiv etapei de programare, prin mecanismele uzuale de adresare şi selecţie 
a celulelor – similare celor aferente memoriilor RAM – conţinutul locaţiei 
implicate poate fi transmis pe magistrala de date. Sub aspect funcţional, un bit 
memorat are valoarea logică 0 dacă fuzibilul celulei alocate a fost distrus la 
programare, în timp ce un fuzibil intact indică valoarea 1 logic. Evident, în 
starea iniţială circuitul conţine 1 în toate celulele elementare, deoarece 
micro-conexiunile sunt în integralitatea lor neafectate. 

În cazul acestor circuite PROM, înscrierea informaţiei este ireversibilă. 
Capabilitatea de reprogramare este oferită de către cea de-a treia categorie de 
circuite, memoriile EPROM44. Ele reţin informaţia încărcată – analog unei 
sarcini electrice – în celule de tehnologie MOSFET45, programarea 
realizându-se prin aplicarea unor impulsuri în tensiune (25…50V) pe pinii de 
date corespunzători, concomitent cu selecţia unei locaţii. Prin expunerea 
cipului la radiaţii ultraviolete sarcinile se „descarcă”, informaţia stocată putând 
fi astfel ştearsă. Circuitul revine practic la o stare iniţială de referinţă (1 logic în 
toate celulele), putând fi ulterior reprogramat după dorinţă. 

O versiune considerabil îmbunătăţită de circuite reprogramabile este 
reprezentată de către memoriile EEPROM46 sau flash, ce admit 
ştergerea/reprogramarea exclusiv prin semnale de natură electrică (în locul 
radiaţiei ultraviolete). Pe cale de consecinţă, sistemele de calcul pot include 
structuri hardware adecvate, asigurând modificări de conţinut al 
EEPROM-urilor chiar în cursul execuţiei programului. Circuitele EEPROM 
îndeplinesc astfel rol de memorie nevolatilă, deosebit de utilă la stocarea 
informaţiei „de lucru” ce nu trebuie pierdută la întreruperea tensiunii de 
alimentare a calculatorului. 

                                            
43 PROM – Programmable ROM (circuit ROM programabil). 
44 EPROM – Erasable PROM (circuit PROM care se poate şterge în vederea 

reprogramării). 

45 MOSFET – MOS Field Effect Transistor (tranzistor cu efect de câmp realizat în 
tehnologie MOS). 

46 EEPROM – Electrically Erasable PROM. 
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Pentru exemplificare, figura 2-17 prezintă structura principială a unei 
memorii (P)ROM. Se remarcă în primul rând absenţa pinului WR/  (prin 
comparaţie cu memoriile RAM, la circuitele ROM operaţia de scriere neavând 
sens). În plus, precauţii deosebite se impun la formarea semnalului de selecţie 
a cipului (CS ), pentru evitarea eventualelor conflicte pe magistrala de date, 
între semnale provenind de la două potenţiale surse (de exemplu, memoria 
ROM şi microprocesorul) ce ar încerca plasarea simultană a datelor pe 
magistrală. Pe de o parte, nu ar avea sens încercarea microprocesorului de a 
înscrie informaţia într-o asemenea locaţie de memorie (conţinutul (P)ROM 
neputând fi modificat fără aplicarea semnalelor specifice de programare), iar 
pe de altă parte conflictul electric de pe magistrală ar conduce la potenţiala 
distrugere fizică a circuitele „concurente” (memoria sau microprocesorul). 

 

 

Fig. 2-17. Structura principială a circuitului de memorie (P)ROM. 

 

Organizarea subsistemului memoriei în sistemele de calcul 

Din punct de vedere fizic, memoria unui sistem cu microprocesor este 
compusă atât din memorii operative (RAM) cât şi din memorii fixe (ROM). 
Agregarea coerentă a unui asemenea sistem unitar din entităţi (circuite) 
separate este posibilă doar prin arbitrarea unui decodificator global de adrese 
care, primind la intrare semnale preluate de pe magistralele de adrese şi 
control, formează la ieşire semnalele adecvate de selecţie/validare (S/V) pentru 
fiecare din circuitele independente de memorie. Practic, prezenţa acestui 
decodificator conferă atributele de omogenitate şi unitate, subsistemul 
memoriei fiind văzut de celelalte componente de sistem ca un singur circuit 
integrat de capacitate mare, aşa cum sugerează figura 2-18. 
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Fig. 2-18. Schemă de arbitrare a subsistemului memoriei. 

Dacă se au în vedere calculatoarele dedicate, organizarea şi dimensiunile 
memoriei depind de aplicaţia concretă căreia îi este destinat sistemul. Spaţiul 
efectiv alocat memoriilor ROM şi RAM depinde de proiectant, de regulă 
memoria ROM conţinând adresa la care trebuie să se găsească prima 
instrucţiune din software-ul de sistem, accesată de către microprocesor după 
(re)iniţializare. 

În ceea ce priveşte calculatoarele de uz general, dispunerea în sistem a 
zonelor de memorie ROM şi RAM este standardizată, unul dintre scopuri fiind 
reprezentat de compatibilizarea sistemelor fabricate de producători diferiţi, 
subscrise însă unor familii existente (de exemplu PC-AT). În acest caz, 
firmware-ul înscris în circuitele ROM asigură în principiu accesul minimal la 
resursele de sistem şi, prin rutine de tip bootstrap47, încărcarea sistemului de 
operare. 

2.1.5. Interacţiunea sistemelor cu mediul extern 

Interacţiunea calculatoarelor cu lumea înconjurătoare este impusă de 
necesitatea stabilirii fluxurilor informaţionale incidente şi emergente, aşa cum 
s-a arătat în capitolul 1. Deşi unitatea centrală de prelucrare are capabilitatea 
intrinsecă de a efectua operaţii complexe, fără comunicaţia acesteia cu 
exteriorul funcţionalitatea sistemului ar fi practic inexistentă. 

Pentru accesul la nivel informaţional este necesară prezenţa unor circuite 
speciale de conversie, în vederea compatibilizării semnalelor acceptate de 
gama foarte largă de echipamente şi componente de intrare/ieşire cu 
                                            

47 Bootstrap-ing reprezintă procesul prin care, la iniţializarea sistemului, controlul este 
transferat (prin firmware) către sistemul de operare stocat pe un suport extern de memorie. 
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semnalele vehiculate pe magistralele sistemului. Aceste circuite din structura 
calculatorului poartă numele generic de module de interfaţă. Astfel, 
comunicaţia cu sistemul este reprezentată în fond de transferul selectiv (uzual 
controlat de către procesor) al datelor prin aceste interfeţe. Convenţiile 
utilizate pentru implementarea schimbului de informaţie – incluzând 
temporizările semnalelor, controlul procesului de transfer, modul de codificare 
a datelor etc. – alcătuiesc aşa-numitul protocol de comunicaţie. Funcţia de 
bază a interfeţelor este de conversie a semnalelor de pe magistralele UCP 
pentru seturile de porturi de intrare/ieşire. În acest context, un port poate fi 
privit ca un ansamblu de componente ale sistemului la care se pot conecta 
periferice eterogene. 

În procesul de comunicaţie dintre microprocesor şi echipamentele 
externe se pot distinge două etape funcţionale succesive, reprezentate de 
transferul UCP – interfaţă (operaţie de intrare/ieşire) şi dialogul  între 
interfaţă şi periferic (transmisia efectivă a informaţiei), modalitatea concretă 
de implementare fiind dependentă de configuraţia calculatorului şi de cerinţele 
aplicaţiei propuse spre rezolvare. 

În principiu, din punctul de vedere al sistemului de calcul există trei 
moduri principale de lucru cu dispozitivele de intrare/ieşire, permiţând 
controlul şi sincronizarea transferului de date48: 

─ operaţii de intrare/ieşire efectuate sub control software; 

─ operaţii de intrare/ieşire prin întreruperi; 

─ operaţii de intrare/ieşire prin acces direct la memorie. 

Tipul efectiv de transfer adecvat unei aplicaţii specifice depinde în mod 
nemijlocit de rata de transmitere a datelor, de întârzierea maxim acceptabilă 
de preluare/transmitere a acestora de către procesor din momentul 
disponibilităţii echipamentului solicitant, de posibilitatea executării în paralel 
cu procedurile de intrare/ieşire a altor operaţii ale unităţii centrale etc. Totuşi, 
chiar dacă gradul de eterogenitate a situaţiilor concrete este extrem de ridicat, 
la nivel principial cele trei metode amintite îşi păstrează nealterată esenţa, ceea 
ce justifică o analiză succintă a acestora în cele ce urmează. 

Operaţii de intrare/ieşire efectuate sub control programat 

Una dintre cele mai accesibile şi utilizate metode alocă această sarcină în 
mod nemijlocit programului ce deţine controlul microprocesorului. În această 
situaţie, prin instrucţiuni specifice (determinând inclusiv selecţia porturilor 

                                            
48 Controlul se referă la gestiunea interconectării fizice sistem-periferic, în timp ce 

sincronizarea este impusă de necesitatea compatibilizării entităţilor cu viteze de lucru 
diferite. 
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implicate), procesorul este instruit în efectuarea transferurilor de date cu 
interfeţele. 

Din punctul de vedere al semnificaţiei informaţiei vehiculate între 
microprocesor şi portul de intrare/ieşire, se disting principial (aşa cum 
prezintă şi figura 2-19) două tipuri de fluxuri: de control şi de date. 

 

 

Fig. 2-19. Caracterul informaţional al conexiunii 
procesor – echipament extern. 

 

Cuvintele de control sunt utilizate în vederea sincronizării operaţiilor 
portului cu cele ale microprocesorului, precum şi pentru implementarea 
dialogului convenţional dintre port şi UCP cu scopul de stabilire a parametrilor 
de comunicaţie la transmiterea cuvintelor de date. La operaţiile de scriere 
(spre port), ele au semnificaţia unor comenzi de programare, realizând – de 
exemplu – modificarea vitezei de transmisie a datelor, ştergerea unui indicator 
de eroare etc. Citirea cuvintelor de control, cu rol în acest caz de cuvinte de 
stare, permite analizarea prin program a stării portului (determinându-se dacă 
există informaţie disponibilă, dacă se acceptă preluarea unui cuvânt de date, 
dacă ultimul transfer s-a efectuat corect etc.). În acest fel, se creează premisele 
luării de decizii adecvate de către microprocesor, prin execuţia selectivă a 
rutinelor de program ce tratează situaţiile concrete identificate. 

La efectuarea operaţiilor de intrare/ieşire sub controlul programului se 
pot utiliza tehnici alternative, opţiunea pentru una sau alta dintre variante 
fiind strict determinată de aplicaţia concretă deservită. 

Operarea prin instrucţiuni specifice de intrare/ieşire 

În acest caz, magistrala de control este prevăzută cu semnale diferite 
pentru operaţiile cu memoria, respectiv cu porturile. În consecinţă, cele două 
subsisteme se conectează la magistralele de adrese şi de date unice, folosind 
însă semnale de control distincte – aşa cum sugerează figura 2-20. 
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Fig. 2-20. Programarea operaţiilor de intrare/ieşire, pe platforme hardware 
ce prevăd semnale active specifice: CM/CP – Control Memorie/Port, 

SM/SP – Selecţie Memorie/Port. 

 

La nivel de principiu, instrucţiunile specifice de intrare/ieşire din 
program generează semnalele de control adecvate, selectându-se astfel 
porturile implicate în vederea transferului informaţiilor. 

Microprocesoarele moderne posedă în repertoriul de instrucţiuni apeluri 
distincte pentru intrare şi ieşire, valabile atât pentru cuvintele de date, cât si 
pentru cele de control. Acest caz, caracterizat de utilizarea a minimum două 
adrese pentru un port pentru a diferenţia operaţia ce se efectuează (referitoare 
la date sau control) impune existenţa a  două instrucţiuni tipice: 

─ citire informaţie (cuvânt de date sau de stare); 

─ scriere informaţie (cuvânt de date sau de comandă). 

Evident, în acest context este necesară existenţa unui semnal de control 
(cel puţin), pe baza căruia să se deceleze sensul transferului datelor (citire sau 
scriere). Prin corelare cu adresa portului implicat, metoda asigură definirea 
univocă a operaţiei ce se execută. Această situaţie este exemplificată în figura 
2-21, ce prezintă o posibilă structură de principiu a conectării procesor-
periferice. 

Operarea prin instrucţiuni generale 

În acest caz, portul este adresat ca o locaţie standard, plasată însă într-o 
zonă corespunzătoare de adrese nealocate subsistemului memorie49. La 
                                            

49 Metoda este denumită „memory-mapped input/output” (intrare/ieşire mapată în 
memorie), deoarece spaţiul de adrese ale porturilor este asociat unui subspaţiu de adrese de 
memorie. 
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apariţia semnalelor de adresă şi a celor de control prin care se accesează celula 
de memorie respectivă, se va selecta de fapt şi se va vehicula informaţie cu 
portul dorit. 

 

 

Fig. 2-21. Programarea operaţiilor de intrare/ieşire, pe platforme hardware 
cu microprocesoare având disponibile instrucţiuni separate pentru 

intrări/ieşiri de date şi control: SPD/SPC – Selecţie Port Date/Control, 
SP/CP – Scriere/Citire Port. 

 

Deşi teoretic cantitatea maximă de memorie a sistemului se reduce, acest 
impediment minor este compensat de extinderea aplicabilităţii instrucţiunilor 
de lucru direct cu memoria50, extrem de flexibile în comparaţie cu cele 
specifice porturilor. Operaţiile tipice sunt, în acest caz: 

─ încărcare date (citire cuvânt de date sau de stare); 

─ memorare date (scriere cuvânt de date sau de comandă). 

Figura 2-22 prezintă noua structură principială a ansamblului sistem de 
calcul – periferice. 

 

                                            
50 Din punctul de vedere al microprocesorului, acesta nu este interesat dacă operaţiile 

se aplică asupra unei celule de memorie sau a unui port. 
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Fig. 2-22. Programarea operaţiilor de intrare/ieşire, pe platforme 
hardware utilizând tehnica memory-mapped input/output: 

SM/SP – Selecţie Memorie/Port. 

 

Din punctul de vedere al programării, în acest caz operaţiile de 
intrare/ieşire respectă în general următoarea secvenţiere: 

1. se scrie cuvântul de comandă la port, semnalizându-se intenţia 
efectuării unui transfer de date; 

2. se citeşte cuvântul de stare de la port; 

3. se verifică acordarea acceptului de transfer, în caz negativ execuţia 
reluându-se cu pasul anterior; 

4. se transferă cuvântul de date. 

Evident, dialogul programat cu porturile de intrare/ieşire este susceptibil 
a fi utilizat doar în situaţiile în care sistemul este destinat efectuării 
transferurilor de date cu acestea la momente de timp bine determinate, 
tratarea cazurilor de excepţie (de exemplu, solicitarea unui echipament de a 
întra în legătură cu procesorul înaintea cuantei de timp alocate) fiind deosebit 
de dificilă. 

Operaţii de intrare/ieşire efectuate prin întreruperi  

O soluţie mult mai robustă, din punctul de vedere al timpului de răspuns 
la solicitări externe ce necesită efectuarea transferurilor de date este oferită de 
către efectuarea operaţiilor de intrare/ieşire prin intermedierea sistemului de 
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întreruperi51. Acesta se bazează principial pe utilizarea unor semnale de control 
specifice, lansate de la periferice către UCP, anunţând producerea unui 
eveniment semnificativ (prezenţa datelor disponibile pentru transfer, acordul 
de acceptare de către dispozitiv a datelor de la procesor etc.). 

Lucrul în tehnica întreruperilor permite operarea aparent simultană a mai 
multor programe distincte, microprocesorul funcţionând de fapt sub rezidenţa 
aplicaţiilor ce controlează dialogul cu perifericele doar la apariţia unor 
solicitări (asincrone) ale acestora. 

Într-o formă simplificată, semnalarea unei cereri de întrerupere către 
microprocesor declanşează următoarea succesiune de evenimente: 

1. terminarea execuţiei instrucţiunii curente a UCP; 

2. depunerea valorilor actuale ale contorului de program (pc) şi a 
altor registre semnificative în memorie, într-o structură de tip stivă; 

3. încărcarea lui pc cu o adresă de program predefinită, asociată 
interacţiunii cu solicitantul întreruperii; 

4. inhibarea temporară a sistemului de întreruperi52 şi continuarea 
execuţiei de la noua adresă conţinută de pc. 

După tratarea întreruperii este executată o instrucţiune specifică de 
revenire la programul întrerupt, continuându-se execuţia sa într-o manieră 
asemănătoare celei de la revenirea din subrutinele obişnuite, apelate prin 
program. Esenţial, această procedură impune refacerea contextului 
microprocesorului, prin extragerea din stivă (în ordinea inversă depunerii) a 
conţinutului registrelor, inclusiv a lui pc. 

Uzual, sistemul de calcul acceptă existenţa mai multor surse de 
întreruperi (asociate diverselor periferice conectate), modalitatea de 
determinare a adreselor de salt corespunzătoare rutinelor de tratare pentru 
fiecare solicitare fiind dependentă de hardware-ul disponibil. 

Un prim caz posibil presupune existenţa unor pini distincţi ai 
procesorului, fiecare corespunzând unei anumite surse de întreruperi. Apariţia 
unui semnal activ pe oricare dintre aceştia va determina un salt în execuţia 

                                            
51 Întreruperea se referă la oprirea temporară a activităţii curente a UCP în vederea 

luării la cunoştinţă a unor evenimente interne sau externe (şi eventual a tratării situaţiilor 
apărute). 

52 Această procedură este valabilă doar în cadrul sistemelor proiectate astfel încât 
tratarea unei întreruperi este considerată o operaţie neîntreruptibilă de apariţia altor cereri 
externe. 
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programului curent către o adresă fixă53 unde se regăseşte prima instrucţiune a 
subrutinei de tratare. 

În cel de-al doilea caz, ce se caracterizează prin prezenţa unei singure linii 
de întrerupere la microprocesor, există două moduri principale de 
recunoaştere a sursei generatoare de evenimente, prezentate în continuare. 

Identificarea prin scanarea echipamentelor (polling) 

Saltul către subrutina de tratare se face la o adresă unică, fixă, unde se 
testează (prin interogare) cuvântul de stare al fiecărui echipament de 
intrare/ieşire pentru a se determina solicitantul întreruperii. Odată identificată 
sursa, execuţia continuă pe ramura alternativă de program asociată, iar la final 
se revine din rutina de tratare „globală”. 

Identificarea prin utilizarea vectorilor de întrerupere 

La astfel de sisteme, dacă microprocesorul este disponibil pentru 
acceptarea unei întreruperi, el confirmă acest fapt prin activarea unui semnal 
direcţionat către echipamentele solicitante. În consecinţă, acestea vor plasa pe 
magistrala de date fie identificatorul numeric al întreruperii, fie codul 
instrucţiunii de tip apel la subrutină, valori generate de către un circuit 
specializat54 pentru arbitrarea şi generarea întreruperilor. Pe baza 
identificatorului sau prin includerea sa explicită în formatul instrucţiunii se 
determină adresa de salt (adresa primei instrucţiuni din procedura apelată), ce 
are valori distincte pentru fiecare posibilă sursă de întreruperi. În general, 
aceste adrese (numite vectori de întrerupere) sunt localizate secvenţial în 
memoria program, formând aşa-numita tabelă a descriptorilor de 
întreruperi55. 

Figura 2-23 ilustrează o posibilă astfel de structură, la care se poate 
remarca faptul că interstiţiile dintre două adrese de salt succesive sunt relativ 
puţin generoase sub aspectul dimensiunii (de regulă ele nu depăşesc câţiva 
octeţi). Evident, datorită imposibilităţii unei tratări corespunzătoare a 
întreruperii pe un spaţiu atât de restrâns, programatorul este obligat să plaseze 
aici doar instrucţiuni de salt sau pointeri către subrutinele de tratare efectivă a 
întreruperilor. 

 

                                            
53 Adresele fixe sunt cunoscute programatorului, fiind un atribut de sistem. 

54 Această componentă hardware se regăseşte practic pe platformele de calcul actuale, 
fiind desemnat drept controller de întreruperi. 

55 IDT – Interrupt Descriptor Table. 
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Fig. 2-23. Principiul utilizării vectorului de întrerupere. 
 

Prioritizarea şi mascarea întreruperilor 

Un important aspect problematic asociat tratării întreruperilor este 
reprezentat de prioritatea luării în considerare a acestora. Evident, este 
posibilă fie apariţia simultană a mai multor cereri de întrerupere, fie apariţia 
unei cereri ce ar trebui în mod obligatoriu tratată chiar în timp ce o altă 
întrerupere (mai puţin urgentă) se află în plin proces de tratare. Simpla 
inhibare a sistemului de întreruperi pe durata deservirii (posibilitate anterior 
amintită) evită această situaţie, putându-se ajunge totuşi, în anumite condiţii, 
la degradarea performanţelor sistemului. În consecinţă, s-au impus soluţii 
adecvate de rezolvare a acestei probleme, bazate pe asocierea noţiunii de 
prioritate pentru fiecare cerere de întrerupere – în vederea tratării acestora 
conform unor criterii de ordonare explicit formulate. 

O primă variantă este reprezentată de prioritizarea la nivel software. 
Conform acestei metode (bazată pe recunoaşterea prin polling a solicitantului 
de întrerupere) ordinea în care se testează starea echipamentelor de 
intrare/ieşire corespunde priorităţii acestora. Detectarea unei cereri de 
întrerupere (în ordinea testării) implică efectuarea unui salt la rutina de tratare 
corespunzătoare, ce va fi executată cu prioritate. 

Cea de-a doua variantă implică acordarea atributului de prioritate la nivel 
hardware. Metoda implică emiterea de către procesor a unui semnal de control 
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ce trece în cascadă prin blocurile de logică a întreruperilor asociate fiecărui 
echipament (structura fiind prezentată în figura 2-24). 

 

 

Fig. 2-24. Structura sistemului de întreruperi cu prioritizare hardware. 

 

La activarea sistemului, semnalul trece pe rând prin echipamentele ce nu 
solicită o întrerupere, fiind pasat mai departe de blocurile de control. Când 
semnalul ajunge la un dispozitiv solicitant de întrerupere, logica implementată 
blochează trecerea sa către următoarele echipamente, determinând practic 
generarea întreruperii către procesor. Evident, la încheierea tratării, semnalul 
de control generat de UCP îşi reia drumul în cascadă până la apariţia unei noi 
solicitări. De această dată, nivelul asociat de prioritate corespunde poziţiei în 
cadrul lanţului de echipamente. 

O astfel de structură hardware permite nu numai execuţia preferenţială a 
rutinelor de tratare, ci şi organizarea globală, pe două niveluri, a surselor de 
întrerupere. Astfel, solicitările se pot subscrie următoarelor categorii: 

─ întreruperi mascabile (dezactivabile), ce sunt tratate în ipoteza 
apariţiei unei cereri, tratare condiţionată însă de activarea 
sistemului de întreruperi; 

─ întreruperi nemascabile, tratate obligatoriu la apariţia cererii, fără 
posibilitatea dezactivării sistemului56. 

                                            
56 Astfel de solicitări nemascabile sunt asociate de regulă producerii unor evenimente 

grave în funcţionarea sistemului, de tipul erorilor la transmisia pe magistrale, funcţionarea 
anormală a unor componente structurale etc. 
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Solicitările sunt transmise către UCP pe linii de semnal separate, 
identificate de regulă ca INTR (INTeRrupt – în cazul întreruperilor mascabile), 
respectiv NMI (Non Maskable Interrupt – pentru sursele nedezactivabile). 

Cele mai complexe scheme de arbitrare permit asocierea pentru fiecare 
nivel de întrerupere a câte unui bit de mascare individuală. Se creează astfel 
posibilitatea ca, la apariţia unei întreruperi, mascarea nivelelor de prioritate 
inferioară să fie implementată prin mecanisme fin acordabile. Aceste sisteme 
permit inclusiv tratarea situaţiilor în care solicitări de prioritate superioară 
întrerup, la rândul lor, subrutinele de tratare a întreruperilor de nivel inferior, 
mecanismele de acţiune asigurând revenirea în condiţii de siguranţă din 
structurile de întreruperi cascadate. 

Operaţii de intrare/ieşire efectuate prin acces direct la memorie  

Tehnica accesului direct la memorie (DMA – Direct Memory Access) este 
aplicabilă în cazul transferurilor foarte rapide de date, în general de volum 
important, fiind posibilă efectuarea transportului de informaţie fără a se opera 
sub controlul programat al procesorului. Transferurile DMA dintre periferice şi 
memoria sistemului sunt coordonate de către un controller specializat, 
programat în prealabil de către microprocesor (pentru a-i fi cunoscute zonele 
de adrese implicate în transfer). 

Operaţiile DMA se suprapun activităţilor normale ale sistemului de calcul, 
existând principial trei metode uzuale pentru efectuarea acestora. Evident, 
alegerea unei anumite tehnici DMA se face contextual, printr-un compromis 
între complexitatea structurii hardware, viteza de execuţie necesară şi rata de 
transfer DMA ce trebuie obţinută. 

Într-o primă abordare se procedează la oprirea activităţii procesorului 
(intrarea sa în starea specială HALT). La apariţia unei cereri de acces DMA, se 
aşteaptă ca instrucţiunea curentă să-şi încheie execuţia, apoi procesorul este 
„parcat” în starea HALT (ce impune trecerea tuturor pinilor acestuia conectaţi 
la magistralele de date, adrese şi control în starea de înaltă impedanţă). În 
acest fel, magistralele sunt eliberate şi pot fi alocate exclusiv transferurilor 
DMA. Dezavantajul metodei constă în necesitatea aşteptării pe durata câtorva 
cicluri-maşină, din momentul apariţiei solicitării de transfer până la servirea 
acesteia, pentru a fi posibilă încheierea instrucţiunii curente. Pe de altă parte, 
odată obţinut, controlul magistralelor poate fi menţinut pentru transferuri 
oricât de lungi, ceea ce se constituie într-un evident avantaj. Figura 2-25 
ilustrează schematic această tehnică de transfer DMA. 

Cea de-a doua metodă, nu mult diferită faţă de cea anterioară, este 
caracterizată de oprirea activităţii microprocesorului în cadrul instrucţiunii 
curente, imediat după terminarea sub-ciclului aflat în desfăşurare. Deoarece 
nu se aşteaptă (ca în cazul anterior) sfârşitul execuţiei întregii instrucţiuni, 
timpii de răspuns sunt considerabil amelioraţi. Reciproc, însă, se manifestă 
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dezavantajul extensiei duratei de execuţie a instrucţiunilor în timpul cărora 
procesorul este oprit pentru efectuarea transferurilor DMA.  

 

 

Fig. 2-25. Transfer DMA cu oprirea microprocesorului 
la terminarea execuţiei instrucţiunii curente. 

 

Ultima variantă presupune multiplexarea operaţiilor aferente UCP şi 
procesului DMA, luând în considerare faptul că transferurile unităţii centrale 
apar doar pentru anumite faze de execuţie (ceea ce conduce la ideea că 
magistralele pot fi periodic cedate). Această metodă este complet transparentă 
din punctul de vedere al procesorului, el nefiind nici oprit şi nici încetinit la 
executarea propriului programului. În ciuda eficienţei sale, abordarea 
multiplexată a transferurilor prin tehnici DMA este deosebit de critică sub 
aspectul implementării, necesitând o atenţie deosebită la proiectarea 
sistemului de sincronizare UCP – controller DMA, precum şi utilizarea unor 
cipuri de memorie caracterizate prin timpi de acces extrem de reduşi. 

2.2. Arhitectura familiei de procesoare Intel® 80x86 

Este evident faptul că orice calculator îşi dovedeşte utilitatea nu doar prin 
resursele hardware puse la dispoziţie, ci în primul rând  prin atributele ce îl fac 
adaptabil aplicaţiei propuse spre rezolvare. Cum flexibilitatea unui sistem 
numeric este conferită exclusiv de capacitatea acestuia de a fi programabil, 
deosebit de importantă în context este arhitectura microprocesorului în jurul 
căruia acesta este construit. De altfel, indicatorii de performanţă ai oricărui 
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calculator sunt determinaţi, în primul rând, de microprocesor – privit ca şi 
componentă cheie a sistemelor de calcul. 

Din punctul de vedere al ariei de răspândire, prezentul aparţine familiei 
de procesoare 80x86, dezvoltată – atât pe dimensiunea evolutivă, verticală, cât 
şi prin vectorul orizontal al diversităţii – de firma Intel. Se pot consemna în 
acest moment zeci de circuite compatibile Intel, având la bază arhitectura 
80x86, de la cele mai simple variante de procesoare CISC57 (caracteristice 
staţiilor de lucru şi echipamentelor end-user), până la puternicele 
microprocesoare RISC58 ce echipează staţiile de prelucrări grafice, serverele de 
aplicaţii etc. Principalul avantaj al acestora (ca şi al clonelor produse de firme 
ca AMD, Cyrix şi NexGen) este reprezentat de menţinerea compatibilităţii cu 
modelele anterioare, astfel că şi cel mai modern Pentium poate executa cod 
scris pentru „anticul” 8086. În plus, familia Intel® este practic singura linie de 
procesoare ce au determinat ele însele apariţia şi dezvoltarea standardelor IBM 
PC, PC/XT şi AT. Acestea sunt doar o serie de argumente ce au condus la 
orientarea prezentei lucrări către arhitectura 80x86, ale cărei caracteristici 
constituie obiect de studiu pentru subcapitolul de faţă. 

2.2.1. Un scurt istoric al microprocesoarelor Intel® 80x86 

Circuitele Intel® 80x86 se subscriu categoriei CISC, fiind cele mai 
răspândite procesoare în momentul actual. Primul procesor din serie a fost 
Intel® 8086, disponibil comercial din anul 1978. Acest procesor opera cu 
registre interne pe 16 biţi, o magistrală de date externă pe 16 biţi şi o 
magistrală de adrese pe 20 biţi (el admiţând astfel un spaţiu adresabil de 
1MB). 

Următorul membru important al familiei, Intel® 80286, a introdus în 
premieră aşa-numitul mod de lucru protejat, asigurând o mai bună protecţie la 
accesul neautorizat al aplicaţiilor în zonele de cod ce nu le aparţin. Operând cu 
adrese pe 24 de biţi, spaţiul adresabil a fost extins la 16 MB. Tot 80286 a 
introdus, la nivelul anului 1982, mecanismele de gestiune a memoriei virtuale, 
precum şi unele tehnici de protecţie punctuală, reprezentate de verificarea 
limitei segmentelor de memorie, definirea segmentelor disponibile doar pentru 
citire şi execuţie (fără drept de modificare a conţinutului) şi de cele patru 
niveluri de protecţie la dispoziţia sistemului de operare. 

                                            
57 CISC – Complex Instruction Set Computer (calculator cu set complex de instrucţiuni, 

caracterizat de importante facilităţi de programare, în detrimentul – relativ! – al vitezei de 
lucru). 

58 RISC – Reduced Instruction Set Computer (calculator cu set redus de instrucţiuni, ce 
impune un important efort de programare, caracterizat însă de performanţe operaţionale 
deosebite). 
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În 1985, procesorul Intel® 80386 a impus ca noutate lucrul cu registre 
interne pe 32 de biţi, atât pentru operanzi, cât şi pentru calculul adreselor. 
Totuşi, pentru asigurarea compatibilităţii cu 8086 şi 80286, acestea pot fi 
accesate şi ca registre pe 16 biţi. Tot pentru sporirea eficienţei la execuţia 
codului creat pentru 8086 a fost introdus un nou mod de lucru – modul 
virtual. Adresarea pe 32 de biţi a permis agregarea unui spaţiu de adrese de 
4GB (în paralel cu extinderea la 4GB a dimensiuni acceptate pentru 
segmentele individuale). Pe lângă segmentare, 80386 a introdus şi un alt 
mecanism de gestiune logică a memoriei, paginarea (cu entităţi de dimensiune 
fixă de 4KB). 

Procesoarele Intel® 80486 (disponibile în diferite variante începând cu 
anul 1989) marchează două premiere, şi anume integrarea pe cip a unei 
memorii cache59 având capacitatea de 8KB precum şi a unităţii special 
destinate lucrului cu numere în virgulă mobilă (coprocesorul matematic, până 
atunci constituit într-un cip plasat separat pe placa de bază a sistemului). 

Pentium deschide, în 1993, clasa procesoarelor super-scalare produse de 
Intel, fiind primul membru al familiei ce poate executa simultan două 
instrucţiuni în fiecare ciclu. Memoria cache este dublată faţă de 80486, fiind 
disponibili acum 8KB pentru instrucţiuni şi 8KB pentru date. Registrele pe 32 
de biţi sunt menţinute, fiind însă adăugate căi interne de transport al datelor 
pe 64, 128 şi 256 biţi. 

Succesorul său, Pentium Pro (1995), este tot un procesor super-scalar, 
având capacitatea de execuţie simultană a trei instrucţiuni pe ciclu. Sunt 
introduse începând cu acest an toate tehnicile moderne de procesare optimală 
a instrucţiunilor: execuţie out-of-order, predicţia salturilor, execuţie 
speculativă etc. De asemenea, pentru a profita de binecunoscutele avantaje în 
execuţie, nucleul procesorului migrează către tehnologia RISC, structura 
Pentium Pro incluzând acum un număr de trei decodificatoare/translatoare cu 
rolul de transformare a instrucţiunilor CISC în instrucţiuni RISC. În plus, 
pentru asigurarea caracteristicii de secvenţialitate a fluxului executiv, a fost 
creat un buffer de reordonare a instrucţiunilor, de unde acestea sunt extrase în 
ordinea lor naturală (asociată programului). 

Pentium II este microprocesorul care, în anul 1997, extinde setul clasic de 
instrucţiuni la componente ce operează pe principiul SIMD60, destinate în 

                                            
59 Memoria cache are rolul unui tampon de viteză foarte mare, ce păstrează datele 

susceptibil a fi frecvent accesate de procesor (în scopul măririi performanţelor globale ale 
sistemului). Este arbitrată de un controller de cache şi, fiind inaccesibilă direct utilizatorului, 
nu constituie atribut de arhitectură. 

60 SIMD (Single Instruction – Multiple Data) este un atribut al sistemelor ce permit ca 
un unic flux de instrucţiuni să acţioneze asupra unor multiple fluxuri de date. 
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special aplicaţiilor multimedia. Capacitatea memoriei cache de pe circuit este 
mărită la 16KB pentru date şi 16KB pentru instrucţiuni, ea putând coopera cu 
un al doilea tampon – memoria cache externă de până la 2MB. 

Pentium III (1999) se bazează tot pe arhitectura Pentium Pro şi Pentium 
II, aducând ca aport un număr de 70 noi instrucţiuni61, precum şi o nouă 
unitate SIMD destinată operării în virgulă mobilă. 

Generaţia actuală este subscrisă brand-ului Intel® Pentium 4, primul 
membru fiind disponibil din anul 2000. Deşi perfect compatibile la nivel de 
cod executabil cu toată familia anterioară 80x86, procesoarele Pentium 4 sunt 
reproiectate în integralitate, asigurând implementarea modernă a tehnologiilor 
tip pipeline, funcţionarea în regim pseudo-multiprocesor (caracteristica 
Hyper-Threading) sau real-multiprocesor (tehnica Dual Core). Repertoriul de 
instrucţiuni este extins cu setul SSE2, asigurând prelucrări de mare eficienţă 
(pe 64 de biţi) asupra datelor în virgulă mobilă. 

2.2.2. Elemente de caracterizare structurală 

Considerând ca general valabilă structura din figura 2-26, indiferent de 
generaţia procesorului de familie 80x86, distingem la nivelul acestuia două 
secţiuni importante, acţionând practic ca două microprocesoare conjugate: 
unitatea de interfaţă cu magistrala (UIM) şi unitatea de execuţie (UE). 

Unitatea de interfaţă cu magistrala este responsabilă de execuţia tuturor 
operaţiilor caracteristice liniilor de comunicaţie (citire, scriere sau decuplare 
fizică), fie sub rezidenţa cererilor explicite ale UE, fie pentru alimentarea cozii 
de instrucţiuni. Aceasta este reprezentată de un registru organizat pe principiul 
FIFO (First In – First Out), având capacitatea de 6 cuvinte, în care 
instrucţiunile deja extrase din memorie îşi aşteaptă intrarea în execuţie. 
Ciclurile fetch sunt programate în intervalele de timp în care UE nu operează 
pe magistrală, cu precizarea că, în ipoteza existenţei unei cozi pline de 
instrucţiuni, chiar dacă liniile de comunicaţie nu sunt solicitate de către UE, au 
loc cicluri inactive62 pe magistrală. Evident, la execuţia instrucţiunilor de salt 
programat are lor resetarea cozii, deoarece secvenţialitatea a fost afectată şi 
instrucţiunile curente trebuie extrase din altă zonă a memoriei de cod. 

 

                                            
61 Această extensie a setului de instrucţiuni poartă denumirea SSE (Streaming SIMD 

Extension). 

62 Pe durata ciclurilor inactive, se generează în permanenţă starea anterioară 
(înscriind-o în registrele tampon) pentru menţinerea la valori normale a semnalelor de pe 
magistrală. 
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Fig. 2-26. Structura generală a procesoarelor Intel® 80x86. 

 

Unitatea de execuţie obţine instrucţiuni (pentru „consum”) doar prin 
mijlocirea UIM (ea neavând practic nicio conexiune directă cu magistralele 
externe procesorului), aşteptând – în cel mai defavorabil caz – sosirea unor noi 
coduri atunci când coada este vidă, pentru ca apoi să le lanseze în execuţie. 
După efectuarea prelucrărilor impuse, rezultatele (sub formă de date) sunt 
transmise unităţii de interfaţă cu magistrala în vederea exportului lor în afara 
procesorului, la potenţialele destinaţii (memoria sau porturile de 
intrare/ieşire). De asemenea, tot UE are ca sarcină calculul adreselor necesare 
dialogului cu memoria şi porturile, pe care le furnizează ierarhic tot către UIM. 
O imagine asupra evenimentelor apărute în funcţionarea UE se poate obţine 
prin examinarea conţinutului registrului indicatorilor (fanioanelor), ce este în 
permanenţă actualizat în funcţie de rezultatul fiecărei operaţii efectuate. 

2.2.3. Resurse interne (registrele generale) şi externe (stiva) destinate 
memorării temporare a datelor  

Aşa cum a fost amintit în paragraful 2.1.3, registrele generale reprezintă 
practic memoria internă (de lucru) a oricărui microprocesor, fiind un atribut 
tipic de arhitectură, determinant pentru performanţele circuitului. În ceea ce 
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priveşte familia Intel® 80x86, 16 registre sunt semnificative din punct de 
vedere al aplicaţiilor dezvoltate de către utilizator, ele fiind evidenţiate în 
figura 2-27. 

Registrele de transfer al datelor 

ax, bx, cx, şi dx sunt direct adresabile pe 8/16 biţi, fiecare putând servi 
ca sursă/destinaţie a datelor (îndeplinind deci rol de acumulator). La nivel de 
octet, registrele pot fi referite prin specificarea jumătăţilor inferioare (biţii 0-7: 
al, bl, cl, şi dl) sau superioare (biţii 8-15: ah, bh, ch, şi dh). 

Începând de la microprocesoarele 80386, registrele cu utilizare generală 
sunt extinse la 32 de biţi, fiind referite ca eax, ebx, ecx, şi edx63. Evident, 
acestea pot fi adresate pe 32 de biţi (de exemplu eax), pe 16 biţi (ax) sau pe 8 
biţi (al, ah). 

Deşi operarea registrelor cu utilizare generală se face în întregime 
conform dorinţei utilizatorului, proiectantul le-a asociat totuşi o suită de 
destinaţii specifice64. Astfel: 

─ ax (Accumulator Register) este utilizat ca acumulator implicit, 
folosit inclusiv la operaţiile de înmulţire şi împărţire pe 16 biţi, 
respectiv pentru operaţii de intrare/ieşire pe 16 biţi; 

─ al este utilizat în aceleaşi scopuri ca şi ax (cu precizarea că 
operarea se face pe 8 biţi), în plus el fiind destinat pentru 
efectuarea operaţiilor în BCD şi a conversiilor de cod; 

─ ah este folosit pentru înmulţire şi împărţire pe 8 biţi; 

─ bx (Base Register) se utilizează în conversii de cod, precum şi ca 
registru de bază la adresare; 

─ cx (Counter Register) are rolul unui contor de ciclu în cazul 
structurilor repetitive cu incrementare/decrementare, fiind 
deasemenea utilizat ca şi contor intern al operaţiilor cu şiruri; 

─ dx (Data Register) este utilizat ca registru de adresare indirectă 
pentru porturile de intrare/ieşire, precum şi la operaţiile de 
înmulţire/împărţire. 

                                            
63 Denumirile registrelor conţin particule literale sugestive: l (Low) şi h (High) pentru 

referiri la jumătăţile superioară, respectiv inferioară. În plus, extensiile la 32 de biţi sunt 
identificate de prefixul e (Extension). 

64 Este bine ca programatorul să ţină cont în aplicaţiile dezvoltate de destinaţiile 
implicite, deoarece multe instrucţiuni sunt optimizate pentru operarea în acest regim asupra 
registrelor. 
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Fig. 2-27. Registrele semnificative ale familiei de procesoare Intel® 80x86: 
cu negru este figurat setul de bază (al procesoarelor pe 16 biţi), iar cu alb 

este reprezentată extensia acestuia la procesoarele pe 32 de biţi. 
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Registrele de tip indicator (pentru lucrul cu stiva) 

 Organizarea tip stivă este una din cele mai utilizate structuri destinate 
memorării temporare a datelor, în special a celor manipulate frecvent/repetitiv 
în programe. Aceasta reprezintă o listă liniară la care orice acces (extragerea 
sau depunerea unui element) se face doar la unul dintre capete, aşa-numitul 
vârf al stivei. În cazul de faţă, asupra stivei se operează în exclusivitate prin 
accesarea ultimului element al său, acesta fiind motivul pentru care ea poartă 
şi numele de listă LIFO (Last In – First Out, ultimul intrat – primul ieşit). 
Concret, elementele se introduc/extrag la/de la vârful stivei (top of stack). 
Sfârşitul stivei este ultimul accesibil, el putând fi atins doar după ce toate 
celelalte elemente au fost deja extrase. 

Pentru organizarea corespunzătoare a unei asemenea structuri, 
utilizatorului îi sunt puse la dispoziţie două elemente cu semnificaţia unor 
pointeri, pentru specificarea adreselor bazei stivei, respectiv a vârfului 
acesteia65. În acest sens, baza este indicată de registrul bp (Base Pointer), în 
timp ce vârful este punctat de registrul sp (Stack Pointer), ambele fiind 
adresabile doar pe 16 biţi. Începând cu procesoarele 80386 se utilizează şi 
extensiile ebp/esp, adresabile numai pe 32 de biţi (figura 2-27). 

În figura 2-28 este reprezentat un segment de memorie în care s-a 
organizat o stivă cu dimensiunea de 256 (100h) octeţi. 

Se observă că registrul sp punctează către vârful stivei, având valoarea 
iniţială 100h. O depunere în stivă a unui octet are ca efect decrementarea lui 
sp cu o unitate, în timp ce, reciproc, extragerea unui octet produce 
incrementarea cu aceeaşi valoare a registrului. O asemenea manieră de 
organizare – poate surprinzătoare! – la care depunerea produce 
decrementarea indicatorului poziţiei curente are ca justificare o mai uşoară 
administrare a spaţiului disponibil din stivă, în sensul că testul de epuizare a 
locaţiilor libere (if (sp=0)) este valabil indiferent de dimensiunea declarată 
a stivei66. 

 

                                            
65 Aşa cum se va arăta în continuare, stiva poate fi organizată oriunde în memorie, cu 

condiţia alocării unui spaţiu corespunzător, identificat ca segmentul de stivă. Pentru 
simplificarea modului de acces la informaţia din stivă, adresele bazei şi vârfului se consideră 
raportate la adresa de început a segmentului de stivă (ele reprezentând de fapt nu valori 
absolute, ci deplasamente). 

66 În cazul ipotetic al incrementării lui sp odată cu depunerea în stivă, verificarea 
atingerii limitei ar însemna reformularea testului corespunzător în forma echivalentă 
if (sp=limita_declarata_stiva), expresie în care apare explicit dimensiunea alocată 
stivei. 
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Fig. 2-28. Exemplu de organizare a stivei. 

 

Deşi registrul bp este destinat punctării bazei, încărcarea sa nu se face 
automat la iniţializarea stivei. De fapt, după încărcarea (explicită) de către 
programator cu o anumită valoare – situată în intervalul 
(limita_declarata_stiva ... sp) – registrul bp este utilizat de regulă 
pentru accesul la diferiţi parametri plasaţi în stivă (fără extragerea acestora). 
De aceea trebuie făcută o distincţie clară între aşa-numita bază logică a stivei 
(indicată de bp) şi adresa de început a segmentului de memorie care este 
alocat stivei. 

Instrucţiunile de depunere şi extragere explicită din stivă (prezentate în 
paragraful 4.1.5) afectează în mod direct conţinutul registrului sp, nu şi al 
registrului bp. De asemenea, instrucţiunile destinate apelului de subrutine 
(paragraful 4.7.2), precum şi cele asociate lucrului cu întreruperi (paragraful 
4.7.3) afectează registrul indicator al vârfului stivei, fiind uneori posibile însă şi 
implicaţii asupra lui bp. 

Registrele de tip index (pentru gestionarea şirurilor) 

Registrele si (Source Index) şi di (Destination Index) sunt destinate 
operării cu două categorii de structuri tip tablou (sursă şi destinaţie). 
Principial, si şi di (şi extensiile lor la 32 de biţi, esi şi edi – din figura 2-27) 
conţin indecşii necesari pentru parcurgerea celor două structuri, valorile 
acestora participând la calculul adreselor pentru fiecare element individual din 
tablourile referite. 
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2.2.4. Registrul indicatorilor de condiţii 

Indicatorii de condiţie, grupaţi în registrul flags (eflags, la 
procesoarele pe 32 de biţi) – aşa cum prezintă figura 2-29 – sunt utilizaţi 
pentru a memora informaţii despre starea generală a sistemului, proprietăţi ale 
rezultatului unor operaţii aritmetice sau logice, precum şi pentru exercitarea 
unor acţiuni de control al activităţii UCP. 
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Fig. 2-29. Registrul indicatorilor de condiţii: 
X – fanion de sistem; S – fanion de stare; 
C – fanion de control; R – poziţie rezervată. 

 

În acest context, semnificaţiile biţilor din registrul (e)flags sunt 
următoarele: 

Bitul 0: indicatorul de transport CF (Carry Flag). Are valoarea 1 dacă în 
execuţia unei instrucţiuni aritmetice care poziţionează acest indicator a apărut 
un transport sau s-a făcut un împrumut la rangul cel mai semnificativ. De 
asemenea, instrucţiunile de rotire a conţinutului unui registru pot acţiona 
asupra acestui indicator. 

Bitul 2: indicatorul de paritate PF (Parity Flag). Ia valoarea 1 dacă din 
execuţia unei instrucţiuni care poziţionează acest indicator s-a obţinut un 
rezultat conţinând un număr par de biţi cu valoarea 1. 

Bitul 4: indicatorul de transport auxiliar AF (Auxiliary Carry Flag). Are 
valoarea 1 dacă în execuţia unei instrucţiuni ce îl influenţează a apărut un 
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transport de la rangul 3 spre rangul 4 (sau a fost executat un împrumut din 
rangul 4 spre rangul 3). Acest indicator este intens utilizat pentru 
implementarea operaţiilor aritmetice cu numere codificate în BCD. 

Bitul 6: indicatorul de zero ZF (Zero Flag). Are valoarea 1 dacă, în urma 
execuţiei unei instrucţiuni ce are efect asupra sa, rezultatul obţinut este nul. 

Bitul 7: indicatorul de semn SF (Sign Flag). Acest bit ia valoarea 1 dacă în 
urma unei operaţii aritmetice s-a obţinut un rezultat negativ (pentru care, 
conform convenţiei, bitul cel mai semnificativ este de asemenea 1). Practic, în 
acest caz, SF este o copie a bitului de semn asociat rezultatului. 

Bitul 8: bitul de depanare TF (Trap Flag). Acest fanion de control este 
utilizat pentru execuţia programelor în regim pas cu pas, în scopul testării lor 
amănunţite. Dacă acest indicator este setat la valoarea 1 de către utilizator, 
după execuţia fiecărei instrucţiuni se va genera un semnal de întrerupere 
intern (pe nivelul 1). 

Bitul 9: bitul de activare/dezactivare a sistemului de întreruperi IF 
(Interrupt Flag). Prin valorile date de către utilizator, acest fanion determină 
acceptarea (dacă IF=1) sau respingerea (dacă IF=1) semnalelor asociate 
întreruperilor externe. Bineînţeles, indicatorul nu are influenţă asupra 
întreruperilor nemascabile. 

Bitul 10: bitul indicator al direcţiei de parcurgere a şirurilor DF 
(Direction Flag). Având semnificaţie doar în cazul instrucţiunilor de prelucrare 
a şirurilor, valoarea 0 (zero) a acestui flag indică parcurgerea şirurilor de la 
adrese mici spre adrese mai mari, în timp ce valoarea 1 determină inversarea 
sensului de tratare a acestora. 

Bitul 11: indicatorul de depăşire la calcule efectuate în virgulă fixă OF 
(Overflow Flag). Acest bit ia valoarea 1 dacă din execuţia unei instrucţiuni 
aritmetice s-a obţinut un rezultat ce depăşeşte capacitatea de reprezentare a 
destinaţiei precizate implicit sau explicit (numărul de biţi ai acesteia). 

Odată cu apariţia microprocesoarelor Intel® 80286, capabile de a executa 
simultan mai multe secvenţe de cod (task-uri), registrul de flags a fost 
completat cu următorii biţi: 

Biţii 12-13: indicatorul nivelului privilegiat de acces la operaţiile de 
intrare/ieşire IOPL (Input/Output Privilege Level). Valoarea celor doi biţi 
asociaţi afectează comportarea procesorului la detectarea apelurilor de tip 
intrare/ieşire. 

Bitul 14: indicatorul de task imbricat NT (Nested Task). Valoarea 0 (zero) 
a acestui bit indică faptul că task-ul curent este independent, revenirea din 
acesta fiind realizată în mod normal. În caz contrar (NT=1) este semnalată 
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existenţa unui task imbricat, revenirea la task-ul ce anterior cedase controlul 
fiind posibilă prin apelul instrucţiunii de ieşire din întrerupere (IRET). 

La intrarea în scenă a microprocesoarelor pe 32 de biţi, registrul 
indicatorilor de condiţii a fost completat cu două fanioane de sistem şi un nou 
flag de control, acesta fiind: 

 Bitul 16: indicatorul de restaurare a execuţiei RF (Resume Flag). În 
funcţie de valoarea acestuia, în etapa de depanare a programelor se poate 
activa sau inhiba generarea aşa-numitelor excepţii (tratate în paragraful 2.2.5) 
la execuţia pas cu pas, influenţând revenirea la firul de execuţie normal. 

Bitul 17: indicatorul de comutare în mod real/virtual VM (Virtual Mode). 
Prin intermediul acestui flag, utilizatorul are posibilitatea de a determina un 
procesor (de clasă superioară) să execute codul ca un procesor virtual 8086 
sau, dimpotrivă, să interpreteze instrucţiunile conform propriului mod de 
acţiune. 

Bitul 18: indicatorul de verificare a alinierii AC (Alignment Check). 
Disponibil doar la procesoarele 80486 şi Pentium, acest bit activează sau 
inhibă controlul alinierii67 la efectuarea oricărei operaţii de acces la memorie, 
conform caracteristicilor impuse de anumite atribute de privilegiere. 

Specifice exclusiv procesoarelor de clasă Pentium sunt trei flag-uri: 

Bitul 19: indicatorul de întreruperi virtuale VIF (Virtual Interrupt Flag). 
Are acelaşi rol ca şi bitul IF (acceptarea sau respingerea întreruperilor externe 
mascabile), atunci când procesorul operează în modul virtual 8086. 

Bitul 20: indicatorul de întreruperi virtuale în aşteptare VIP (Virtual 
Interrupt Pending). Atunci când microprocesorul funcţionează în modul 
virtual 8086, activarea acestui bit semnalizează existenţa unor cereri de 
întrerupere în aşteptare. 

Bitul 21: indicatorul de activare a detecţiei clasei procesorului ID 
(IDentification). Principial, dacă utilizatorul este apt să exercite acţiuni asupra 
acestui bit, atunci repertoriul de instrucţiuni conţine un apel special (CPUID) 
ce oferă informaţii despre familia/modelul procesorului, fabricantul acestuia 
etc. 

                                            
67 Presupunându-se că memoria este organizată ca o succesiune de locaţii tip WORD 

(16 biţi), controlul alinierii are semnificaţia verificării dacă o entitate de 16 biţi stocată în 
memorie ocupă o locaţie WORD sau câte o jumătate din două locaţii WORD juxtapuse. 
Acelaşi control se aplică în cazul entităţilor DOUBLE-WORD (32 de biţi). Detectarea 
nealinierii generează o excepţie. 
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2.2.5. Sistemul de întreruperi 

Abilitatea unui calculator de a-şi suspenda activitatea curentă în vederea 
desfăşurării unei alte activităţi se constituie într-o reacţie a sistemului la 
apariţia unei solicitări explicite în acest sens (aşa-numita cerere de 
întrerupere). O asemenea comportare de tip asincron asigură o gestionare 
eficientă a situaţiilor speciale apărute în funcţionarea programată a sistemului 
de calcul, ce sunt tratate pe măsura aducerii lor la cunoştinţa UCP prin 
intermediul stimulilor asociaţi. 

Ca principală resursă de calcul, comandă şi control din sistem, 
microprocesoarele au proprietatea de a accepta lucrul în regim de întrerupere, 
având la dispoziţie mecanisme de conservare a activităţii întrerupte pe toată 
perioada alocată tratării situaţiei de excepţie. Principalul instrument folosit în 
acest scop este stiva sistemului, ce va păstra temporar o „imagine” a stării 
activităţii întrerupte. Evident, încheierea tratării este succedată de extragerea 
şi încărcarea din stivă a acestei imagini de către microprocesor, creându-se 
premisele continuării activităţii anterioare exact din locul în care aceasta a fost 
întreruptă. 

 

Fig. 2-30. Clasificarea întreruperilor. 
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O platformă de calcul construită în jurul unui procesor al familiei Intel® 
80x86 suportă o serie de surse potenţiale de întreruperi, schematic prezentate 
în figura 2-30. 

Întreruperi hardware externe 

Sunt solicitate de componente ale periferiei calculatorului (tastatura, 
mouse-ul, dispozitive de stocare a informaţiei etc.), de regulă în momentul în 
care acestea doresc accesul în sistem. Principial, această secţiune a sistemului 
de întreruperi asigură dialogul nemijlocit cu „mediul extern” (aşa cum s-a 
prezentat anterior, în paragraful 2.1.5). 

Şi în cazul familiei Intel® 80x86, întreruperile hardware externe pot fi 
grupate în două categorii distincte: 

─ întreruperi nemascabile (nedezactivabile), semnalate prin 
activarea intrării NMI (Non Maskable Interrupt), ce sunt 
întotdeauna luate în considerare de către sistem; 

─ întreruperi mascabile (dezactivabile), a căror prezenţă este adusă 
la cunoştinţă printr-un semnal electric aplicat pe linia INTR 
(INTeRrupt), fiind luate în considerare numai dacă IF=1. 

Întreruperile hardware mascabile sunt gestionate extern 
microprocesorului de unul sau mai multe controller-e de întreruperi68, 
conectate individual sau în cascadă (aşa cum prezintă figura 2-31), ce preiau 
cererile şi le transmit pe linia INT. 

Dacă sistemul întreruperilor mascabile este validat (bistabilul IF are 
valoarea 1), procesorul răspunde printr-o succesiune de semnale pe linia INTA  
(INTerrupt Acknowledge) ce indică acceptarea cererii. Pe durata de activitate a 
unuia din aceste semnale, controller-ul care a iniţiat cererea de întrerupere 
plasează pe magistrala de date un octet ce identifică nivelul întreruperii şi, 
implicit, intrarea în tabela descriptorilor de întreruperi – conform principiilor 
ce guvernează sistemele vectorizate (prezentate în paragraful 2.1.5). 

Întreruperi hardware interne 

Aceste cereri (nemascabile) de modificare a cursului normal de execuţie a 
programului au cauze interne microprocesorului, fiind asociate unor condiţii 
speciale de funcţionare a acestuia. Un exemplu tipic este reprezentat de 
operarea în regim de depanare prin execuţia pas cu pas (TF=1), caz în care 
după fiecare instrucţiune se generează un semnal intern de întrerupere. În 

                                            
68 Familiei Intel® 80x86 îi este asociat grupul circuitelor PIC 8259 (Programmable 

Interrupt Controller). 
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acest caz, octetul ce reprezintă vectorul de întrerupere este implicit determinat, 
în funcţie de cauza internă ce a generat întreruperea. 

 

 

Fig. 2-31. Conectarea în cascadă a controller-elor de întreruperi Intel® 8259A 
pe platformele 80x86: IRQi (Interrupt ReQuest) – semnale de solicitare 
a întreruperilor de la periferice; INT (INTerrupt) – semnal de solicitare 

a întreruperii de către controller; CAS (CAScade) – semnale de cascadare. 

 

Excepţii 

Excepţiile sunt un caz particular al întreruperilor hardware interne, fiind 
însă caracterizate de condiţii software. Apariţia lor este determinată de 
situaţiile în care o instrucţiune (dintr-un program ce rulează normal) nu poate 
fi complet executată. Un caz tipic în acest sens este reprezentat de împărţirea 
unui număr prin zero.  

Întreruperi software de sistem 

Mecanismul prin care utilizatorul lansează explicit solicitări de schimbare 
a execuţiei normale a programului curent este asociat aşa-numitelor 
întreruperi software. Acestea apar la execuţia instrucţiunilor INT, INTO şi 
BOUND (prezentate în paragraful 4.7.3), ce furnizează în mod direct nivelul 
întreruperii. 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

88 

Cele mai frecvente cereri sunt reprezentate de apeluri de sistem prin care 
este dobândit accesul la rutine specifice fie componentei BIOS69, fie sistemului 
de operare. Bineînţeles, fiind asociate unor acţiuni de bază (cum ar fi operaţii 
de intrare/ieşire la nivel elementar, gestiunea primară a adaptorului video 
etc.), aceste întreruperi nu pot fi dezactivate. Pentru detalierea 
corespunzătoare a tehnicii de apel prin mijlocirea sistemului de întreruperi, 
cititorul este invitat să consulte capitolul 7 al lucrării de faţă. 

Întreruperi software – utilizator 

Singura deosebire între această categorie şi cea anterioară, a 
întreruperilor software de sistem, este reprezentată de faptul că rutinele 
apelate nu aparţin nici BIOS-ului şi nici sistemului de operare, ele fiind 
dezvoltate de utilizator. Practic, şi în acest caz mecanismul întreruperilor este 
utilizat pentru implementarea mecanismelor de apel în sistemele cu prelucrări 
complexe, caracterizate de evenimente ce se produc asincron. 

Resurse implicate în tratarea întreruperilor 

Un sistem în configuraţie de bază acceptă un număr maxim de 256 
întreruperi (nivele) distincte, fiecărui nivel fiindu-i potenţial asociată o rutină 
proprie de tratare. Pentru exemplificare, tabelul 2-1 prezintă nivelurile 
corespondente întreruperilor de tip excepţie, aşa cum sunt ele definite de 
corporaţia Intel. 

Tabelul 2-1 

Niveluri de întrerupere asociate excepţiilor (Intel) 

Nivel 
întrerupere 

Denumire atribuită de Intel 
Semnificaţie Observaţii 

 

1 2 3 

00h Divide by zero 
Împărţire la zero 

Întrerupere general 
valabilă 

01h Single step 
Pauză în regimul de execuţie pas cu pas 

Întrerupere general 
valabilă 

02h Non-maskable (NMI) 
Întrerupere nemascabilă 

Întrerupere general 
valabilă 

                                            
69 BIOS-ul (Basic Input/Output System) este colecţia de rutine stocate într-o memorie 

nevolatilă ce asigură o serie de funcţii primare, indispensabile din punctul de vedere al 
interacţiunii dintre calculator şi mediul extern. 
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1 2 3 

03h Breakpoint 
Punct de întrerupere (la sesiuni de depanare) 

Întrerupere general 
valabilă 

04h Overflow trap 
Depăşire aritmetică 

Întrerupere general 
valabilă 

05h BOUND range exceeded 
Depăşire a limitelor indecşilor 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

06h Invalid opcode 
Instrucţiune inexistentă  

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

07h 
Coprocessor not available 
Încercare de accesare a unui coprocesor 
matematic inexistent  

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

08h 
Double fault exception 
Eroare la tratarea unei alte întreruperi sau 
excepţii 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

09h 
Coprocessor segment overrun 
Violare a spaţiului de memorie în timpul 
prelucrărilor coprocesorului matematic 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

0Ah Invalid task state segment 
Eroare la comutarea între aplicaţii 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

0Bh 
Segment not present 
Eroare de accesare a unui segment de 
memorie 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

0Ch Stack exception 
Eroare la accesarea stivei 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

0Dh 
General protection exception 
Situaţie de excepţie, alta decât de nivel 
00h...0Ch sau 0Eh...10h

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

0Eh Page fault 
Eroare la accesarea unei pagini de memorie 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

0Fh Reserved 
Nivel rezervat Intel (nedefinit) — 

10h Coprocessor error 
Eroare semnalată de coprocesorul matematic 

Nu se regăseşte la 
sistemele cu 8086 

 

Deşi aceste niveluri de întrerupere sunt atribute ale microprocesoarelor, 
nu este exclusă situaţia în care, pe platforme hardware reale, o serie de niveluri 
sunt realocate altor scopuri. Această manieră de redefinire caracterizează 
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inclusiv sistemele de calcul în standard IBM PC-AT, o serie de întreruperi fiind 
puse în corespondenţă fie cu subansambluri hardware, fie cu rutine software 
oferite de componenta BIOS, respectiv de sistemul de operare70. O imagine 
globală asupra sistemului de întreruperi hardware/software al unui calculator 
PC este prezentată în tabelul 2-2. 

Tabelul 2-2 

Sistemul de întreruperi ale platformelor PC 

Nivel 
întrerupere 

Denumire atribuită de IBM 
Semnificaţie Sursă întrerupere 

 

1 2 3 

00h Divide by zero 
Împărţire la zero Internă UCP 

01h Single step 
Pauză în regimul de execuţie pas cu pas Internă UCP 

02h Non-maskable (NMI) 
Întrerupere nemascabilă Internă UCP 

03h Breakpoint 
Punct de întrerupere (la sesiuni de depanare) Internă UCP 

04h Overflow trap 
Depăşire aritmetică Internă UCP 

05h Print screen 
Tipărire a display-ului la imprimantă BIOS 

06h Invalid opcode 
Instrucţiune inexistentă  Internă UCP 

07h 
Coprocessor not available 
Încercare de accesare a unui coprocesor 
matematic inexistent  

Internă UCP 

08h...0Fh 
Hardware Interrupts 
Întreruperi gestionate de primul controller de 
întreruperi (8259) 

Hardware 

                                            
70 După cum se ştie, sistemul de operare nativ al familiei PC este considerat  

Microsoft® DOS (Disk Operating System). 
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1 2 3 

10h...1Fh BIOS Interrupts 
Rutine ale componentei BIOS BIOS 

20h...2Fh DOS Interrupts 
Rutine ale sistemului de operare DOS DOS 

30h...3Fh Apeluri de sistem speciale Hardware 
Software 

40h...5Fh BIOS Interrupts 
Rutine ale componentei BIOS BIOS 

60h...66h 
Reserved for user software interrupts 
Spaţiu rezervat pentru rutinele de tratare a 
întreruperilor – utilizator 

Software 

67h...6Fh Apeluri de sistem speciale Hardware 
Software 

70h...77h 
Hardware Interrupts 
Întreruperi gestionate de al doilea controller de 
întreruperi (8259) 

Hardware 

78h...FFh Apeluri de sistem speciale 
Zone rezervate 

Hardware 
Software 

 

La sistemele construite în jurul familiei Intel® 80x86, adresele rutinelor 
de tratare a întreruperilor sunt efectiv conţinute de tabela descriptorilor de 
întrerupere (IDT), cu o lungime de 1024 de octeţi, localizată în memorie între 
adresele fizice 00000h şi 003FFh. Fiecare nivel ocupă 4 octeţi, primii doi 
reprezentând offset-ul primei instrucţiuni a rutinei de tratare (deplasamentul 
în cadrul segmentului de cod), iar ultimii doi adresa de bază a segmentului de 
cod ce o conţine, aşa cum ilustrează figura 2-32. 

Modul principial de tratare a întreruperilor presupune următoarea 
etapizare a prelucrărilor din sistem: 

1. iniţial microprocesorul execută un program în regim normal, având 
în registrul (e)flags bitul IF=0 (neexistând nicio cerere de 
întrerupere); 

2. la un moment de timp particular este solicitată o întrerupere; în 
cazul în care aceasta nu este mascată, microprocesorul va fi 
atenţionat prin setarea bitului IF din (e)flags (IF=1) (dacă 
sistemul de întreruperi este dezactivat, IF rămâne 0 şi 
microprocesorul ignoră cererea); 
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3. microprocesorul salvează în stivă informaţii asociate stării 
programului întrerupt; 

4. în funcţie de nivelul întreruperii (furnizat de sursa acesteia), se 
identifică în IDT adresa de memorie unde se află stocată rutina de 
tratare; 

5. după efectuarea saltului, se execută rutina de întrerupere; 

6. la sfârşitul procedurii se restaurează starea programului întrerupt 
(prin extragerea din stivă a stării anterior memorate), 
continuându-se execuţia acestuia. 

 

 

Fig. 2-32. Organizarea tabelei descriptorilor de întreruperi şi accesul 
la rutinele de tratare, pentru platformele 80x86: 
LSB (Least Significant Byte) – octet inferior; 
 MSB (Most Significant Byte) – octet superior. 
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Această manieră de tratare a întreruperilor este schematic prezentată în 
figura 2-33. 

 

Fig. 2-33. Tratarea întreruperilor. 

 

2.2.6. Resurse şi tehnici asociate pentru localizarea informaţiei în 
memorie 

În principiu, la primii exponenţi ai circuitelor de tip microprocesor (pe 8 
biţi), adresa generată şi plasată pe magistrala externă era direct folosită pentru 
referirea unei locaţii de memorie sau a unui dispozitiv de intrare/ieşire. 
Începând de la procesoarele pe 16 biţi, în paralel cu extinderea spaţiului de 
memorie adresabilă, mecanismele de localizare a informaţiei dobândesc 
atribute de complexitate, structurându-se astfel noţiunile de adresă logică şi 
adresă fizică. 

Adresele generate de un program aflat în execuţie sunt asimilate adreselor 
logice, totalitatea acestora reprezentând spaţiul adreselor logice. Din punctul 
de vedere al semnificaţiei, putem asimila acest spaţiu logic ca fiind o 
reprezentare echivalentă, internă, a resurselor de memorie necesare rulării 
corecte a programului implicat. De exemplu, dacă execuţia sa presupune 
existenţa unui spaţiu de memorie de 64KB, din punct de vedere logic 
programul va face referire doar la acesta, ignorând restul memoriei disponibile 
în sistem (ca şi cum calculatorul ar avea doar 64KB de memorie instalată). 

Pe de altă parte, totalitatea adreselor ce corespund memoriei şi/sau 
dispozitivelor de intrare/ieşire efectiv disponibile în cadrul sistemului de calcul 
formează spaţiul adreselor fizice. Conceptual, acesta poate fi privit ca spaţiul 
maximal al resurselor, parţial sau total alocabile programelor executate. 
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Din punctul de vedere al unei aplicaţii software, unic vizibil este spaţiul 
adreselor logice, acesta fiind inclus în spaţiul adreselor fizice sau cel mult egal 
cu acesta71, fapt schematic reprezentat în figura 2-34. 

 

 

Fig. 2-34. Relaţii posibile între spaţiile de adrese logice şi fizice: 
a – spaţiul logic identifică o subdiviziune a spaţiului fizic; 

b – suprapunere totală a celor două spaţii. 

 

Pentru exemplificare, presupunem că un sistem de calcul dispune de 1MB 
memorie, spaţiul de adrese fizice fiind localizat în intervalul 00000h–FFFFFh. 

În cazul unui program ce necesită rezervarea a 64KB de memorie există 
relaţia de incluziune a spaţiului logic în cel fizic (figura 2-34.a), adresele logice 
00000h–0FFFFh fiind localizate, de exemplu, în zona 30000h–3FFFFh a 
adreselor fizice. Astfel, dacă o instrucţiune a programului accesează locaţia 
(logică) 00000h, adresa fizică (reală) referită este 30000h. Pe de altă parte, 
figura 2-34.b ilustrează un caz ipotetic de echivalenţă dintre spaţiul adreselor 

                                            
71 Pentru rigurozitate, acest enunţ ar trebui reformulat astfel: spaţiul fizic identificat 

prin adresele logice este o subdiviziune a spaţiului adreselor fizice, nefiind exclusă 
suprapunerea totală a acestora.  
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logice şi cel al adreselor fizice, atunci când programului îi este alocată întreaga 
cantitate de memorie de 1MB. 

Evident, această manieră de lucru impune existenţa unui mecanism de 
conversie, în sensul translatării adreselor logice în adrese fizice. În timp ce la 
unele serii de microprocesoare72 tehnica de translatare este preluată de un 
circuit extern generic denumit unitate de administrare a memoriei (MMU – 
Memory Management Unit), membrii familiei Intel® 80x86 includ pe acelaşi 
circuit integrat suportul necesar translatării adreselor. 

Mecanismul de punere în corespondenţă a adreselor logice cu cele fizice 
este complex şi comportă o etapizare bine definită (pe toată „durata de viaţă” a 
unei aplicaţii active în sistem). 

În primul rând, înainte ca un program să fie executat este necesară 
alocarea unui spaţiu în memorie (echivalent unui spaţiu de adrese în memoria 
fizic existentă în calculator). Dacă această atribuire se realizează o singură 
dată, doar la încărcarea iniţială a aplicaţiei executabile, procedeul este numit 
alocare statică şi prezintă dezavantajul că adresele de încărcare sunt fixe (fapt 
ce atrage o utilizare ineficientă a memoriei disponibile). Pe de altă parte, 
alocarea dinamică a memoriei se caracterizează prin atribuirea spaţiului 
necesar chiar în timpul execuţiei programelor, adresele de încărcare putând fi 
modificate la momente de timp diferite, în funcţie de necesităţi. 

Cea de-a doua etapă conceptuală este asociată execuţiei propriu-zise a 
programului. Principial, aceasta este caracterizată de folosirea a trei procedee 
de translatare a adreselor logice în adrese fizice, bazate pe diviziuni ale 
spaţiului în zone continue de adrese, după cum urmează: 

─ segmente, definite în spaţiul logic, de lungime arbitrară; 

─ pagini (organizate în spaţiul adreselor logice) şi cadre-pagină (în 
cadrul adreselor fizice), de lungime fixă; 

─ combinaţii de segmente şi pagini. 

Translatarea are loc în faza de execuţie a programului, indiferent dacă se 
folosesc pagini sau segmente,  procedura presupunând în principiu o 
permanentă căutare în aşa-numitele tabele de translatare (prin care se 
realizează efectiv corespondenţa dintre adresele logice şi cele fizice). Utilizarea 
diviziunilor spaţiului logic are drept consecinţă o mai uşoară administrare a 
tabelelor (datorită reducerii dimensiunilor acestora), în acest caz referirile la 
memorie fiind făcute doar la nivelul adreselor logice caracteristice blocurilor 
definite. Trebuie menţionat faptul că, la sistemele ce permit execuţia 
(pseudo)simultană a mai multor programe (sisteme multitasking), fiecare 

                                            
72 Un exemplu este reprezentat de familia Motorola MC68000. 
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aplicaţie are asociate un spaţiu propriu de adrese logice şi un tabel de 
translatare spre memoria principală. Sarcina de reactualizare a conţinutului 
tabelelor revine exclusiv sistemului de operare, ori de câte ori are loc o relocare 
a programelor în memorie (în sensul schimbării de poziţie în spaţiul adreselor 
fizice). 

Un alt mecanism ce intervine în gestiunea resurselor de memorie este 
reprezentat de tehnica memoriei virtuale, ce permite execuţia programelor 
chiar dacă doar o parte din codul lor executabil este încărcat în memorie73 (în 
timp ce restul este rezident la nivelul resurselor de memorie externă, tipic 
reprezentată de discurile magnetice). În această situaţie, adresele logice sunt 
asociate noţiunii de adrese virtuale, deoarece ele pot referi entităţi ce nu sunt 
localizate în memoria sistemului (la nivelul circuitelor RAM, de exemplu), ci în 
memoria auxiliară. 

De asemenea, tot în timpul rulării programelor, mecanismele de gestiune 
a memoriei trebuie să asigure protecţia informaţiei prin alocarea 
corespunzătoare a drepturilor de acces la zonele definite în memorie (în sensul 
protecţiei la citire, scriere, ştergere, copiere şi execuţie). 

A treia etapă este asociată în mod firesc terminării execuţiei programului, 
moment în care sunt puse în funcţiune o serie de mecanisme de eliberare a 
memoriei (reversul procedurii de alocare a resurselor, din etapa lansării în 
execuţie). Bineînţeles, aceste proceduri se execută tot sub rezidenţa sistemului 
de operare, fără necesitatea unei intervenţii explicite din partea utilizatorului 
programului de aplicaţie. 

Revenind la aspecte relaţionate microprocesoarelor 80x86, se remarcă 
faptul că acestea sunt destinate operării pe platforme caracterizate de 
organizarea segmentată a memoriei, programele nefiind scrise ca secvenţe 
liniare de instrucţiuni şi declaraţii de date, ci sub forma unor segmente 
separate de cod, date, respectiv stivă (dacă prezenţa acesteia este necesară). 

Segmentarea permite programatorului să structureze propriile sale 
programe în module segment. În plus, adresarea segmentată simplifică 
implementarea mecanismelor de protecţie şi relocare a entităţilor memorate, 
facilitând în mod global gestiunea memoriei în sistemele de calcul complexe 
(multiuser, multitasking). 

Prin segmentare, spaţiul adreselor este divizat în mai multe subspaţii cu 
adresare liniară, de diferite lungimi (definite implicit/explicit de către 
programator). Ca şi consecinţă a divizării logice a memoriei, o adresă poate fi 

                                            
73 Încărcarea instrucţiunilor în memorie se realizează dinamic, pe măsură ce avansează 

execuţia programului. 
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acum calculată ca o combinaţie între adresa de bază a unui bloc (segment) de 
memorie şi un deplasament (offset) în cadrul acestuia. 

Pentru memorarea adreselor de bază ale segmentelor de memorie 
asociate unui program aflat în execuţie, la nivelul procesoarelor Intel® 80x86 
regăsim o serie de registre cu destinaţie specială, numite sugestiv registre de 
segment (prezentate în figura 2-27). Indiferent de tipul microprocesorului (pe 
16 sau 32 de biţi), un număr de patru registre sunt întotdeauna prezente ca 
elemente de arhitectură: 

─ cs (Code Segment) – registrul asociat bazei segmentului de cod; 

─ ds (Data Segment) – registrul asociat bazei segmentului de date; 

─ ss (Stack Segment) – registrul asociat bazei segmentului de stivă; 

─ es (Extra Segment) – registrul asociat bazei segmentului 
suplimentar de date. 

În plus, procesoarele pe 32 de biţi au posibilitatea declarării a două 
segmente suplimentare de date, bazele lor fiind referite de registrele fs şi gs 
(de asemenea reprezentate în figura 2-27). Ca observaţie, fs şi gs, ca de altfel 
întregul set al registrelor „standard” de segment (cs, ds, ss şi es) sunt 
adresabile doar pe 16 biţi. 

Aşa cum am afirmat, în calculul adresei unei locaţii este nevoie atât de 
specificarea bazei segmentului ce o conţine, cât şi de deplasamentul (offset-ul) 
acesteia faţă de bază. În ceea ce priveşte segmentul de cod, referirea curentă la 
memorie se face în sensul extragerii codului instrucţiunii ce urmează a fi 
executată de către microprocesor. Deplasamentul în cadrul segmentului de cod 
este conţinut de un registru special de 16 biţi, ip (Instruction Pointer), 
respectiv eip (Extended Instruction Pointer) – la procesoarele pe 32 de biţi74. 
În acest mod, perechea de registre cs:ip (sau cs:eip) conţine toată 
informaţia necesară pentru calculul adresei următoarei instrucţiuni care se va 
executa. 

Referitor la determinarea adreselor în segmentele de date – adrese 
asociate unor date simple sau complexe, identificate de regulă prin nume 
asociate – deplasamentele sunt specificate prin numele simbolice atribuite 
variabilelor, etichetelor etc. (aşa cum prezintă capitolul 3). Astfel, calculul 
adreselor se face pe baza conţinutului registrelor ds, es, fs şi gs, precum şi a 
respectivelor deplasamente. 
                                            

74 O precizare foarte importantă: registrul ip/eip nu reprezintă atribut de arhitectură 
(în accepţiunea adoptată de această lucrare), deoarece nu poate fi direct înscris de către 
utilizator; valoarea conţinută de ip poate fi doar influenţată prin intermediul instrucţiunilor 
de salt (de exemplu). 
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Adresarea în segmentul de stivă nu face excepţie de la regula folosirii 
adresei de bază combinată cu deplasamentul locaţiei referite. Paragraful 2.2.3 
face precizarea că structurile tip stivă organizate în memorie sunt accesate prin 
intermediul deplasamentelor conţinute în registrul de bază bp, respectiv cel 
asociat vârfului sp. Având în vedere acest fapt, este evident că adresa unui 
element arbitrar din stivă (în particular a bazei sale logice75) se calculează pe 
baza informaţiei conţinute de perechea de registre ss:bp, în timp ce adresa 
vârfului stivei este conţinută de perechea ss:sp. Bineînţeles, utilizarea 
extensiilor la 32 de biţi (ebp, esp) este similară folosirii registrelor bp şi sp. 

În mod firesc, programatorul trebuie să aibă permanent în vedere 
maniera concretă de calcul al adresei fizice, pentru ca valorile înscrise în 
registrele de segment şi pointeri să fie corecte şi consistente. Pentru 
exemplificare, vom considera cazul procesorului de bază al familiei, 8086. 

Acest microprocesor utilizează un cuvânt de adresă pe 20 de biţi, fiind 
deci capabil să refere 1MB de memorie (220 locaţii). Se pune astfel următoarea 
problemă: cum se formează adresa fizică pe 20 de biţi, avându-se în vedere 
faptul că toate registrele interne sunt de 16 biţi? 

Răspunsul este dat de modul în care memoria unui sistem cu procesor 
8086 este divizată în segmente – reprezentând zone continue, cu o lungime 
maximă de 64KB, care încep la adrese fizice multipli de 16.76 Valorile 
particulare ale adreselor de început fac ca întotdeauna ultimele 4 cifre binare 
să fie 0000. Pe cale de consecinţă, aceste poziţii sunt considerate 
nesemnificative şi se pot omite, adresele de segment fiind astfel reprezentabile 
pe un număr de 20-4=16 biţi. Evident, noua formă („compactată”) este 
compatibilă cu lungimea de 16 biţi a registrelor de segment cs, ds, ss şi es. 

În ceea ce priveşte adresarea în interiorul unui segment prin intermediul 
offset-urilor, dacă se are în vedere faptul că dimensiunea acestor zone de 
memorie este limitată la 64KB77, se observă că deplasamentele pot fi memorate 
tot pe 16 biţi (216=65535=64K). 

În concluzie, pentru adresarea unei locaţii de memorie se folosesc două 
entităţi pe 16 biţi: adresa de segment (conţinută obligatoriu într-un registru de 
segment) şi deplasamentul (înscris fie într-un registru intern ce permite 
adresarea memoriei, fie în memorie – atunci când identifică o variabilă, 

                                            
75 Pentru clarificări, cititorul este invitat să consulte acelaşi paragraf, 2.2.3. 
76 Respectarea condiţiei de divizibilitate cu 16 poartă şi numele de „aliniere la paragraf” 

(noţiunea de paragraf fiind asociată unei grupări de 16 octeţi). 

77 Dezavantajul major al acestui mod de organizare constă în necesitatea reîncărcării 
explicite (de către programator) a registrelor de segment atunci când se depăşeşte limita 
celor 64KB. 
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etichetă etc.). Deoarece informaţia semnificativă ocupă 16+16=32 biţi, o 
pereche baza:deplasament este numită şi adresă (pointer) de 32 de biţi 
(deşi adresa fizică este reprezentată doar pe 20 de biţi). 

Formarea adresei fizice este realizată automat de către microprocesor (la 
un nivel hardware ce nu permite intervenţia programatorului), conform 
schemei din figura 2-35. 

 

 

Fig. 2-35. Formarea adresei fizice. 

 

Concret, algoritmul de calcul presupune deplasarea adresei de segment cu 
4 poziţii binare (respectiv o poziţie hexazecimală) la stânga, urmată de 
adunarea deplasamentului. Matematic, acest calcul este descris de relaţia 

adresa_fizica = 16 × adresa_baza + deplasament 
 
În principiu, adresele complete pot fi specificate fie printr-o pereche 

adresa_baza:offset (de exemplu 1BFF:2AB5), fie prin cuplul 
registru_segment:offset (de exemplu ds:2AB5), sufixul h, caracteristic 
reprezentării hexazecimale, fiind subînţeles. 

Trebuie remarcat faptul că asocierea dintre exprimarea baza:offset şi 
o anumită adresă fizică nu este biunivocă, unei unice adrese putându-i 
corespunde mai mulţi pointeri de 32 de biţi. De exemplu, perechile 
0000:0010 şi 0001:0000 identifică aceeaşi adresă fizică (deoarece 16×0+16 
= 16×1+0 – adresa fiind calculată conform metodei expuse anterior). Totuşi, 
dacă deplasamentul este redus la minim (în domeniul 0000...000Fh), 
corespondenţa devine biunivocă, adresele astfel exprimate purtând numele de 
adrese normalizate (pointeri normalizaţi). 

În contextul execuţiei programului, atunci când instrucţiunile acţionează 
asupra unor operanzi aflaţi în memorie, apare ca o necesitate calculul explicit 
al adreselor (pentru ca operanzii să poată fi localizaţi). Procedeele prin care se 
realizează în mod concret acest calcul sunt cunoscute sub numele generic de 
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moduri de adresare, a căror cunoaştere principială este deosebit de 
importantă din punctul de vedere al programatorului. 

În vederea prezentării modurilor de adresare vom face apel la noţiunile de 
adresă de segment (AS), desemnând adresa de început a segmentului în care 
se găseşte operandul, respectiv de adresă efectivă (AE), specificând 
deplasamentul operandului în cadrul segmentului ce îl conţine. Pe baza AS şi 
AE se constituie adresa fizică (AF), conform mecanismului anterior descris. 

Adresarea imediată  

În acest caz, calculul adresei fizice a operandului nu este necesar, 
deoarece acesta apare chiar în corpul instrucţiunii. Un exemplu este dat de 
următoarea secvenţă de program în limbaj de asamblare78: 

MOV ax,1Ah   ; Incarca in registrul ax valoarea 
             ; numerica imediata 1Ah 
ADD ax,5     ; Aduna valoarea 5 la conţinutul 
             ; registrului ax 
 
Se remarcă faptul că ambii operanzi sunt specificaţi sub forma unor valori 

numerice concrete (1Ah, 5) ce se constituie în argumente ale instrucţiunilor 
MOV şi ADD, localizarea lor fiind implicită (imediată). 

Adresarea directă 

Este modul de adresare este cel mai utilizat, el fiind caracterizat de 
specificarea directă a operandului prin intermediul deplasamentului său în 
cadrul segmentului de date ce îl conţine. 

Offset-ul poate fi furnizat fie sub forma unei constante numerice (pe 16 
biţi), fie sub forma unui nume simbolic (dacă acesta i-a fost asociat 
operandului în etapa de definire a datelor, aşa cum va  ilustra subcapitolul 
3.2). 

Următoarea secvenţă de program prezintă diferite apeluri bazate pe 
adresarea directă: 

MOV ah,ds:[0000h]            ; Incarca registrul ah cu 
                             ; valoarea continuta in 
                             ; memorie la adresa fizica 
                             ; ds:0000 (0000 fiind 
                             ; constanta ce defineste 
                             ; offsetul) 
; 

                                            
78 Această anticipare a folosirii limbajului de asamblare are un scop pur ilustrativ, 

pentru a da consistenţă capitolului de faţă. Prezentarea in extenso a limbajului se constituie 
în subiect al capitolelor 3, 4, 5 şi 6.  
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MOV BYTE PTR ds:[0001h],05h  ; Incarca octetul de la 
                             ; adresa fizica ds:0001 
                             ; cu valoarea 5 
; 
MOV al,var01                 ; Incarca registrul al cu 
                             ; valoarea variabilei 
                             ; var01, numele variabilei 
                             ; fiind de fapt un offset 
                             ; (pointer la locatia  
                             ; in care aceasta este 
                             ; memorata) 
 
Figura 2-36 prezintă schematic metodologia de determinare a adresei 

fizice AF în cazul adresării directe. 

Ca observaţie, deşi acest mod de adresare foloseşte ds ca registru implicit 
de segment, menţionarea sa explicită în program este impusă de limitările 
sintactice ale asambloarelor uzuale. 

 

 

Fig. 2-36. Formarea AF în cazul adresării directe. 

 

Adresarea indirectă (prin registre) 

Specificul acestui mod de adresare este reprezentat de faptul că adresa 
efectivă a operandului este dată de conţinutul registrelor bx, bp, si sau di 
(conform figurii 2-37). Registrul de segment implicit este considerat ds (dacă 
se folosesc registrele bx, si sau di), respectiv ss (dacă se foloseşte registrul 
bp). Un exemplu ilustrativ este dat de următoarea secvenţă de cod: 

MOV bx,0000h           ; Incarca registrul bx cu 
                       ; valoarea offset-ului (0000h) 
MOV al,[bx]            ; Incarca registrul al cu 
                       ; octetul de la adresa ds:0000 
; 
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MOV bp,0001h           ; Incarca registrul bx cu 
                       ; valoarea offset-ului (0001h) 
MOV al,[bp]            ; Incarca registrul al cu 
                       ; octetul de la adresa ss:0001 
; 
MOV si,0002h           ; Incarca registrul bx cu  
                       ; valoarea offset-ului (0002h) 
MOV al,[si]            ; Incarca registrul al cu  
                       ; octetul de la adresa ds:0002 
; 
MOV di,0003h           ; Incarca registrul bx cu  
                       ; valoarea offset-ului (0003h) 
MOV al,[di]            ; Incarca registrul al cu  
                       ; octetul de la adresa ds:0003 
; 
MOV bx,0004h           ; Incarca registrul bx cu  
                       ; valoarea offset-ului (0004h) 
MOV BYTE PTR [bx],07h  ; Incarca octetul de la adresa 
                       ; ds:0004 cu valoarea 7 
 

 

Fig. 2-37. Formarea AF în cazul adresării indirecte (prin registre). 

 

În această situaţie, asambloarele sunt capabile ca, prin analiza sintactică a 
formatului instrucţiunilor, să identifice registrele de segment implicite. 
Bineînţeles, utilizatorul este liber să specifice el însuşi un anumit registru de 
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segment (fără a ţine cont de cele implicite), astfel încât următoarea secvenţă de 
instrucţiuni este perfect validă: 

MOV bp,0006h           ; Incarca registrul bx cu  
                       ; valoarea offset-ului (0006h) 
MOV al,ds:[bp]         ; Incarca registrul al cu  
                       ; octetul de la adresa ds:0006 
 
Adresarea bazată sau indexată 

În acest caz, adresa efectivă se obţine prin adunarea unui deplasament 
specificat – pe 8/16 biţi – la conţinutul unui registru de bază (bx sau bp) sau la 
conţinutul unui registru index (si sau di), conform reprezentării schematice 
din figura 2-38. 

Şi în acest caz registrul de segment implicit este considerat ds (dacă se 
folosesc registrele bx, si sau di), respectiv ss (dacă se foloseşte registrul bp). 
Asamblorul determină în mod univoc registrele de segment în utilizare 
implicită, existând totuşi şi posibilitatea specificării explicite a acestora de 
către utilizator (prin mijlocirea prefixelor de segment). 

 

 

Fig. 2-38. Formarea AF în cazul adresării bazate sau indexate. 
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Ilustrativă în acest sens este următoarea secvenţă de program: 

MOV bx,01h             ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bx cu valoarea 1 
MOV ah,string[bx]      ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+1, 
                       ; numele variabilei "string" 
                       ; fiind de fapt un deplasament 
                       ; (pointer la locatia in care 
                       ; aceasta este memorata) 
; 
MOV bx,02h             ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bx cu valoarea 2 
MOV ah,bx[string]      ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+2 
; 
MOV bx,03h             ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bx cu valoarea 3 
MOV ah,[bx+string]     ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+3 
; 
MOV bx,04h             ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bx cu valoarea 4 
MOV ah,[bx].string     ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+4 
; 
MOV bp,05h             ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bp cu valoarea 5 
MOV ah,ds:[bp].string  ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+5, 
                       ; cu specificarea explicita 
                       ; a registrului de segment ds 
 
Determinarea lungimii deplasamentului (pe 8 sau 16 biţi) revine în 

sarcina asamblorului, programatorul utilizând în codul sursă doar simple 
valori constante, fără precizări suplimentare. 

 Exemplul anterior ilustrează diverse forme de scriere acceptate (ce vor fi 
detaliate, sub aspectul semnificaţiei, în capitolul 3). Se observă că, din punct de 
vedere al mecanismului de adresare, bx este considerat adresa de bază, iar 
string un deplasament (constant), astfel încât accesul la entităţile stocate în 
memorie79 se face prin încărcarea lui bx cu diferite valori (modificându-se 
astfel poziţia bazei). 

                                            
79 În particular, acestea pot reprezenta elemente ale unei variabile indexate, cu numele 

string. Pentru moment însă, acest fapt nu este semnificativ pentru cititor. 
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Este posibilă şi o modalitate alternativă, conform căreia în registrul bx se 
încarcă un offset constant (baza considerându-se fixă), iar accesul la entităţile 
memorate se face prin specificarea explicită a unui indice variabil, ca în 
exemplul ce urmează: 

MOV bx,00h             ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bx cu valoarea 0 
MOV ah,string[bx+6]    ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+bx+6 
MOV ah,string[bx].7    ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+bx+7 
 
Adresarea bazată şi indexată 

Acest caz este cel mai complex şi flexibil, fiind practic o combinaţie între 
toate celelalte moduri de adresare anterior prezentate. Concret, adresa efectivă 
se formează prin suma dintre conţinutul unuia dintre registrele de bază (bx 
sau bp), conţinutul unuia dintre registrele index (si sau di) şi deplasamentul 
8/16 biţi – dacă acesta este specificat80. Figura 2-39 sugerează modul de 
determinare a adresei fizice. 

Registrele de segment implicite sunt ds (dacă se foloseşte bx cu si sau 
di), respectiv ss (dacă se foloseşte registrul bp în combinaţie cu si sau di). 
Desigur, programatorul poate specifica în mod explicit un anumit registru de 
segment, gestiunea a ceea ce se regăseşte în locaţiile referite revenindu-i însă 
în exclusivitate. O exemplificare a principiilor adresării bazate şi indexate  este 
oferită de secvenţa de cod prezentată în continuare: 

MOV bx,0               ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bx cu valoarea 0 
MOV si,1               ; Se incarca registrul 
                       ; index si cu valoarea 1 
MOV ah,string[bx][si]  ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:string+0+1 
                       ; (numele variabilei "string" 
                       ; fiind un pointer la locatia 
                       ; in care aceasta este 
                       ; memorata) 
; 
MOV ah,[string+bx+si]  ; Acelasi efect ca instructiunea 
                       ; anterioara 
; 

                                            
80 Dacă deplasamentul nu apare în mod explicit, la asamblare valoarea acestuia se 

consideră nulă. 
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MOV ah,[bx][si].5      ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:0+1+5 
; 
MOV bp,0               ; Se incarca registrul de 
                       ; baza bp cu valoarea 0 
MOV di,0 
MOV ah,ds:[bp][di][4]  ; Se incarca ah cu valoarea 
                       ; de la adresa ds:0+0+4 
 

 

Fig. 2-39. Formarea AF în cazul adresării bazate şi indexate. 

 

2.2.7. Moduri de operare specifice procesoarelor pe 32 de biţi  

Pentru asigurarea compatibilităţii procesoarelor pe 32 de biţi cu 
programele dezvoltate pentru maşinile pe 16 biţi, primele dintre acestea 
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dispun de două moduri de operare: Real Address Mode şi Protected Virtual 
Address Mode81. 

În modul Real, comportarea microprocesorului este similară cu cea a unui 
procesor standard pe 16 biţi, deosebindu-se însă de acesta prin rapiditatea 
execuţiei şi prezenţa facilităţilor de acces la date şi adrese reprezentate pe 32 
de biţi. 

Modul Protected oferă suportul necesar unei bune desfăşurări a activităţii 
în sistemele cu acces concurent, caracterizate de rularea (pseudo)simultană a 
mai multor aplicaţii software. Acest mod de operare pune la dispoziţia 
utilizatorului o serie de mecanisme complexe de gestiune a memoriei 
(utilizarea paginării, asignarea drepturilor de acces la segmente în funcţie de 
priorităţi etc.), în vederea creşterii performanţelor sistemului, în special în 
ceea ce priveşte viteza de execuţie şi stabilitatea pe ansamblu. 

Contextul modului Protected a consacrat noţiunea de task pentru 
unităţile independente de program rezidente la nivelul sistemului – ce este 
caracterizat de atributul multitasking. La nivel principial, procesoarele oferă 
mecanisme de gestiune a acestor sisteme – în care coexistă aplicaţii pe 16 şi 32 
de biţi82 – prin existenţa unui mod special de lucru, denumit Virtual 8086 
Mode. Prin comutarea procesorului în modul Virtual 8086, aplicaţiile ce 
necesită acest regim dispun de un „mediu de operare” care se comportă (din 
punct de vedere software) ca o maşină cu procesor 8086. Astfel, şi programele 
pe 16 biţi (indiferent de complexitatea lor, de la aplicaţii simple până la sisteme 
de operare) pot fi executate ca task-uri standard. 

La punerea sub tensiune, microprocesoarele pe 32 de biţi sunt iniţializate 
modul Real. Trecerea în modul Protected (eventual succedată de comutarea în 
modul Virtual 8086) se face la solicitarea expresă a utilizatorului, prin 
poziţionarea corespunzătoare a biţilor de control destinaţi acestui scop 
(localizaţi fie la nivelul registrului indicatorului de condiţii, fie în alte registre 
speciale – nereprezentate în figura 2-27). 

De fapt, în contextul actual al exploatării platformelor cu procesor Intel® 
80x86, gestiunea regimului de funcţionare a procesorului revine aproape în 
exclusivitate sistemului de operare, programatorul de aplicaţii (inclusiv scrise 
în limbaj de asamblare) fiind de regulă restricţionat în realizarea eventualelor 
comutări Real Mode – Protected Mode – Virtual 8086 Mode. Din acest motiv, 
lucrarea de faţă nu îşi propune aprofundarea acestor noţiuni, considerându-se 

                                            
81 Terminologia a consacrat abrevierile Real Mode şi Protected Mode (corespunzătoare 

noţiunilor de „mod real” şi „mod protejat” – în limba română). 
82 Trebuie în permanenţă să avem în vedere faptul că doar aplicaţiile pe 32 de biţi sunt 

considerate naturale (native) pentru procesoarele pe 32 de biţi. 
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că programele dezvoltate de utilizatori vor opera în modul Real (nativ sau 
simulat la nivelul sistemului de operare). 

2.2.8. O privire generală asupra microprocesoarelor Intel® 80x86 
evoluate: clasa Pentium 

Prima generaţie de procesoare Pentium a apărut în anul 1993, acestea 
respectând cu stricteţe principiul compatibilităţii cu microprocesoarele 
precedente. Totuşi, în evoluţia familiei Intel® 80x86, acestea marchează un 
salt tehnologic remarcabil, spre deosebire de succesiunea 8086 / 80286 / 
80386 / 80486 la care, în principiu, fiecare procesor reprezenta o 
perfecţionare a precedentelor sale. Atributul de distincţie a microprocesoarelor 
Pentium este reprezentat de implementarea mecanismelor de execuţie paralelă 
a două instrucţiuni, prin implicarea tehnologiilor superioare preluate de la 
microprocesoarele RISC. 

În prezent, evoluţia familiei Intel® 80x86 este în întregime subscrisă 
clasei Pentium, dezvoltarea acestor procesoare cunoscând atât o dimensiune 
verticală (marcată de schimbări arhitecturale) cât şi orizontală (asociată 
efortului permanent de ridicare a performanţelor unei anumite arhitecturi). În 
ceea ce priveşte contextul lucrării de faţă, considerăm adecvată evidenţierea 
doar a elementelor general valabile, asociate arhitecturii Pentium elementare 
(ilustrată de figura 2-40). 

Aceste procesoare de clasă evoluată includ, în structura şi arhitectura lor, 
o serie de elemente specifice. 

Se remarcă, în primul rând, existenţa celor două unităţi aritmetico-logice 
(asimilate unor unităţi de execuţie independente, notate cu U şi V) destinate 
operaţiilor cu numere întregi. Realizate în tehnica pipeline, ele operează ca un 
ansamblu ce execută instrucţiunile microprocesorului, cu precizarea că doar 
unitatea U are acces la repertoriul complet al acestora. Ca observaţie, cele două 
unităţi sunt proiectate pentru prelucrarea cuvintelor de 32 de biţi, ceea ce le 
conferă o perfectă compatibilitate cu microprocesoarele anterioare (în special 
cu procesorul Intel® 80486). 

Pentru cele două unităţi de execuţie sunt decodificate în paralel două 
instrucţiuni, execuţia realizându-se tot simultan83. Această tehnologie, purtând 
numele generic de tehnică super-scalară, conduce la o creştere a performanţei 
de ansamblu cu circa 30%. 

Tot în tehnologie pipeline este realizată şi unitatea de calcul în virgulă 
mobilă, organizată intern sub forma unui ansamblu de blocuri hardware 

                                            
83 Evident, acest lucru este posibil numai dacă rezultatul celei de-a doua instrucţiuni nu 

depinde de rezultatul primei instrucţiuni. 
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destinate efectuării operaţiilor elementare de adunare, înmulţire şi împărţire. 
Pentru a oferi o imagine sugestivă asupra performanţelor unităţii de calcul 
trebuie să menţionăm că, deşi aceasta nu are caracteristicile unui coprocesor 
matematic, procesorul Pentium standard execută calculele cu numere reale de 
cel puţin două ori mai rapid decât predecesorul său cel mai apropiat, 80486. 

 

 

Fig. 2-40. Schema arhitecturală simplificată 
a procesoarelor Pentium (în varianta de bază). 
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În ceea ce priveşte memoria cache încorporată pe circuit, arhitectura 
Pentium de bază se remarcă atât prin dublarea capacităţii sale (la 16KB) faţă 
de 80486, cât şi prin divizarea sa în două secţiuni: 8KB pentru instrucţiuni 
(Code Cache) şi 8KB pentru date (Data Cache). Această memorie cache de 
nivel 1 (Level 1 Cache) poate colabora cu memoria cache externă (Level 2 
Cache), dacă ea este prezentă în sistem. 

Blocurilor funcţionale aflate la interfaţa microprocesorului cu mediul 
extern (reprezentat de magistrale) le revine sarcina de a „descompune” 
programul ce se execută în cuvinte de date şi cuvinte de cod, în vederea 
depunerii lor temporare în memoriile cache corespunzătoare. Prin accesarea 
simultană a celor două memorii cache se creează posibilitatea de introducere a 
datelor prin intermediul interfeţei cu magistrala în paralel cu citirile efectuate 
de unităţile de execuţie. 

Evident, deoarece memoria cache este arbitrată de propriul controller, 
pentru utilizator aceasta este complet transparentă. Totuşi, în ciuda acestui 
aspect, practic toate accesările memoriei sistemului (DRAM) se fac prin 
mijlocirea tamponului cache, respectându-se două principii definitorii: 

─ accesul la Data Cache se realizează în tehnica Write Back 
(„rescriere”), ce validează orice operaţie de modificare de către 
utilizator a datelor temporar memorate; 

─ în memoria Code Cache informaţiile nu pot fi direct modificate de 
către utilizator (pentru această operaţie fiind necesar un acces 
suplimentar la memoria DRAM), tehnica de acces unidirecţional 
fiind cunoscută sub numele Write Through. 

Tot la nivelul memoriei cache sunt organizate structuri funcţionale de tip 
TLB (Translation Lookaside Buffer – tabelă de translatare dinamică) ce 
realizează, atât pentru date cât şi pentru cod, corespondenţa dintre adresele 
logice (liniare) şi adresele fizice. Practic, o cerere de acces (la memorie) bazată 
pe furnizarea unei adrese logice este imediat succedată de căutarea acesteia în 
TLB. În situaţia în care adresa logică se găseşte în tabelă, corespondenta sa la 
nivel de adresă fizică este identificată, ceea ce face posibilă accesarea directă a 
locaţiei referite. Reciproc, dacă TLB nu conţine adresa căutată, este necesară o 
reiniţializare a sa (pentru a acoperi zonele de date/cod curent accesate). 
Proiectarea judicioasă şi structurată a aplicaţiilor software face însă ca execuţia 
acestora să aibă preponderent un caracter liniar şi predictibil, ceea ce creează 
premisele utilizării eficiente a mecanismelor de la nivelul TLB (oricum, net 
superioare sub aspectul performanţelor faţă de „clasicele” blocuri hardware de 
determinare prin calcul a adreselor fizice). 

La nivelul magistralelor procesorului se remarcă extensia capacităţii 
acestora. Magistrala de adrese operează pe 32 de biţi (ceea ce permite un 
spaţiu adresabil de 232 locaţii = 4GB), în timp ce magistrala externă de date 
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este structurată pe un număr de 64 de linii active. Deosebit de important este 
faptul că o asemenea capacitate permite transferul unui volum dublu de date în 
comparaţie cu cel traficat pe magistralele de 32 de biţi, prin raportare la 
unitatea de timp. 

Tot în structura procesorului Pentium este încorporat un buffer destinat 
decodificării anticipate a instrucţiunilor, PB (Prefetch Buffer). Codul din 
memoria cache este în permanenţă testat pentru a fi sesizată din timp prezenţa 
eventualelor instrucţiuni de salt84 – anterior încărcării acestora în structurile 
pipeline. Astfel, decodificarea instrucţiunilor se realizează anticipat, înaintea 
alimentării unităţilor de execuţie. Eficienţa acestui mecanism este asigurată şi 
prin prezenţa unei magistrale interne pe 256 de biţi, dimensiunea mare a 
acesteia permiţând prezentarea secvenţelor de instrucţiuni către unităţile de 
execuţie cu o viteză mai mare decât capacitatea de procesare a acestora. 

Unitatea de anticipare a salturilor, BTB (Branch Target Buffer), contribuie 
la organizarea structurilor pipeline (ce tratează instrucţiunile într-o manieră 
strict secvenţială). La apariţia instrucţiunilor de salt (ce afectează în mod 
nemijlocit valoarea din registrul pointer de instrucţiuni ip), mecanismul de 
anticipare permite încărcarea individuală a secvenţelor în ordinea execuţiei 
indicate de saltul specificat. 

La procesorul Pentium de bază, execuţia simultană a două instrucţiuni se 
desfăşoară etapizat, fiind caracterizată de 5 faze: 

1. încărcarea în buffer-ul de decodificare anticipată a instrucţiunilor 
(din memoria cache); 

2. decodificarea unei instrucţiuni elementare, urmată de eventuala 
identificare a adresei referite; 

3. decodificarea celei de-a doua instrucţiuni elementare, urmată 
eventual tot de identificarea unei adrese referite; 

4. execuţia instrucţiunilor; 

5. depunerea rezultatelor execuţiei instrucţiunilor în memoria cache 
pentru date (accesată în modul Write Back). 

Se poate remarca însă faptul că secvenţierea acestor faze creează 
posibilitatea apariţiei unor stări conflictuale85 la nivelul structurilor pipeline. 
Astfel, la un moment dat, execuţia unei instrucţiuni poate fi blocată într-o 
anumită fază până când o instrucţiune anterior încărcată îşi încheie execuţia 

                                            
84 Aceste instrucţiuni sunt principala sursă de întrerupere a execuţiei liniare 

(secvenţiale), situaţie ce trebuie tratată ca o excepţie. 
85 În limbaj informatic, situaţiile de conflict sunt asociate noţiunii de hazard. 
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unei faze proprii, producând deblocarea. De regulă, aceste situaţii nedorite îşi 
datorează apariţia următoarelor două cauze: 

─ microprocesorul nu dispune de resursele necesare pentru tratarea 
adecvată a unei anumite combinaţii particulare de instrucţiuni; 

─ la execuţia unei instrucţiuni de salt, ţinta nu se află curent 
încărcată în Code Cache (blocarea fiind temporară, până la 
actualizarea memoriei cache). 

Soluţiile hardware/firmware adoptate pentru tratarea situaţiilor de 
hazard sunt extrem de complexe, eficienţa acestora crescând pe măsura 
evoluţiei clasei Pentium. Totuşi, atragem încă o dată atenţia asupra faptului că 
şi programatorul poate contribui la evitarea apariţiei unor asemenea 
evenimente nedorite, printr-o judicioasă proiectare a propriilor aplicaţii, 
respectând principiile programării structurate/liniare. 

2.2.9. Coprocesoare matematice 

Coprocesoarele matematice sunt procesoare specializate, a căror prezenţă 
în sistem extinde repertoriul de instrucţiuni ale microprocesoarelor cu 
instrucţiuni optimizate pentru efectuarea operaţiilor cu numere reale 
reprezentate în virgulă mobilă. 

De-a lungul evoluţiei familiei Intel® 80x86, coprocesoarele se remarcă fie 
sub forma unor circuite integrate independente (8087, 80287 şi 80387 – 
conjugate cu microprocesoarele 8086, 80286 şi, respectiv, 80386), fie 
integrate în procesorul de bază (începând de la 80486). În prezent, 
componenta specializată în calcul matematic evoluat este localizată exclusiv la 
nivelul microprocesorului-gazdă, ceea ce înlătură orice distincţie între setul de 
instrucţiuni „standard” şi cel specific formatului în virgulă mobilă. 

Tipurile de date86 acceptate de coprocesoarele matematice sunt: 

─ numere întregi reprezentate pe 16 biţi (tip word); 

─ numere întregi reprezentate pe 32 de biţi (tip double-word); 

─ numere întregi reprezentate pe 64 de biţi (tip quad-word); 

─ numere întregi în format BCD, cu 18 cifre zecimale, reprezentate 
pe 80 de biţi (tip TEN-BYTES); 

─ numere reale (precizie simplă), reprezentate pe 32 de biţi (tip 
DOUBLE-WORD); 

─ numere reale (precizie dublă), reprezentate pe 64 de biţi (tip 
QUAD-WORD); 

                                            
86 Pentru detalii suplimentare, cititorul este invitat să consulte subcapitolul 3.1. 
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─ numere reale (precizie extinsă), reprezentate pe 80 de biţi (tip 
TEN-BYTES). 

Intern, coprocesoarele lucrează exclusiv în format real cu precizie extinsă 
(pe 80 de biţi), descris în paragraful 1.3.2. La încărcarea operanzilor din 
memorie, toate tipurile de date de mai sus sunt convertite la tipul intern. 
Reciproc, la depunerea rezultatelor în memorie, se efectuează trecerea 
conjugată – din format intern către unul din formatele anterior amintite. 

Din punctul de vedere al utilizatorului sunt semnificative doar detaliile 
asociate arhitecturii coprocesoarelor matematice, concretizată pe de o parte în 
setul de registre disponibile şi, pe de altă parte, în repertoriul de instrucţiuni. 

Aşa cum se remarcă şi din figura 2-41, familia 80x87 integrează mai multe 
categorii de registre, ale căror funcţii vor fi succint descrise în continuare. 

Registrele de date (Data Registers), având capacitatea de 80 de biţi 
fiecare, sunt identificate ca r0, r1,…, r7.  Acestea pot fi accesate fie individual, 
fie ca elemente ale unei stive interne – caz în care ele sunt denumite st(0), 
st(1),..., st(7). Registrul st(0) (pentru care este acceptată şi notaţia 
simplificată st) reprezintă vârful stivei. 

 

 

Fig. 2-41. Registrele de bază ale coprocesoarelor matematice Intel® 80x87. 

 

Registrul de control (Control Word Register), pe 16 biţi, conţine o serie de 
câmpuri ce influenţează modul de execuţie a diverselor categorii de 
instrucţiuni. În principiu, prin setarea adecvată a acestor biţi se ajustează 
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mecanismul de rotunjire a rezultatelor, se controlează precizia de calcul şi se 
stabileşte modul de interpretare a valorilor ± ∞ (infinit). 

Registrul de stare (Status Word), având o lungime de 16 biţi, oferă o 
imagine globală asupra stării coprocesorului matematic în urma efectuării 
diverselor acţiuni impuse prin program. Ca şi în cazul microprocesorului-
gazdă, flag-urile individuale sunt poziţionate la valori specifice în urma 
instrucţiunilor de comparaţie, în cazul apariţiei de erori etc., fiind accesibile 
pentru citire de către utilizator. 

Registrul etichetelor (Tag Word Register) asociază câte un câmp de 2 biţi 
(etichetă) fiecărui registru de date, valorile înscrise fiind în corespondenţă cu 
starea acestora. Situaţiile posibile sunt: 

─ valoarea înscrisă în registrul ri este validă; 

─ valoarea înscrisă în registrul ri este nulă; 

─ numărul înscris în registrul ri este invalid sau infinit; 

─ registrul ri nu a fost înscris. 

Principalul rol al registrului etichetelor este acela de ameliorare globală a 
performanţelor coprocesorului, prin optimizarea acţiunilor elementare 
efectuate la nivelul stivei interne (prezenţa informaţiilor asupra conţinutului 
acesteia înlăturând necesitatea decodificării repetate a valorilor înscrise în 
momentul manipulării lor). 

Registrele pointer la instrucţiuni (Instruction Pointer) şi date (Data 
Pointer) au rolul ca, la detectarea unei situaţii de excepţie (în accepţiunea dată 
de paragraful 2.2.5), să memoreze adresa şi (eventual) operandul instrucţiunii 
care a generat apariţia sa. Succesiv, prin cooperarea cu procesorul-gazdă 
80x86, aceste valori sunt transmise în vederea tratării corespunzătoare a 
excepţiei.  

În ceea ce priveşte cel de-al doilea atribut de arhitectură – instrucţiunile – 
acestea vor fi succint prezentate în subcapitolul 4.9, ce le este dedicat în 
întregime. Din punct de vedere operaţional nu există însă nicio deosebire între 
instrucţiunile coprocesorului 80x87 şi cele specifice procesorului de bază 
80x86, ambele categorii fiind apelabile în acelaşi text sursă scris în limbaj de 
asamblare. Asamblorul recunoaşte mnemonicele instrucţiunilor 
coprocesorului matematic, generând cod maşină corespunzător ce va fi 
executat de către coprocesor în urma acceptului primit de la procesorul-gazdă. 

Circuitul 80x87 monitorizează în permanenţă fluxul de cod, având 
capacitatea de a sesiza prezenţa propriilor instrucţiuni. În această situaţie, el 
semnalează intenţia de a lansa execuţia (prin activarea semnalului TEST de la 
intrarea microprocesorului), ea putând începe numai după intrarea în stare de 
aşteptare a circuitului 80x86 conjugat, obţinută iniţial pe cale software prin 
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apelul unei instrucţiuni WAIT87. După recunoaşterea comutării procesorului în 
această stare, execuţia instrucţiunii matematice este succedată de anularea 
semnalului TEST. Evident, 80x86 părăseşte starea de aşteptare şi îşi continuă 
execuţia în mod normal. 

Pe de altă parte, este posibilă sincronizarea reciprocă (la care circuitul 
80x87 aşteaptă ca 80x86 să fie gata de preluarea controlului). Primele 
coprocesoare erau comutate în acest regim tot prin intermediul software-ului, 
plasarea instrucţiunii FWAIT fiind necesară după toate operaţiile de depunere 
în memorie executate de 80x87. 

Începând cu tandemul 80386-80387, sincronizarea dintre procesor şi 
coprocesor se realizează pe cale hardware (prin semnale suplimentare 
specializate), eliminându-se necesitatea includerii în cod a instrucţiunilor ce 
generează stări de aşteptare. 

Dacă informaţia de sincronizare este traficată la nivelul căilor de 
comunicaţie specializate, transferul de date (operanzi şi rezultate) dintre 
procesorul de bază şi coprocesor se face exclusiv prin intermediul memoriei, 
folosită astfel ca depozit temporar. Acest mod de operare asigură, pe de o 
parte, compatibilitatea între toţi membrii familiei Intel® 80x87 (de-a lungul 
evoluţiei acesteia), iar, pe de altă parte, contribuie la creşterea robusteţei 
ansamblului procesor-coprocesor, din punctul de vedere al activităţii executive 
conjugate. 

 

 

                                            
87 Ca remarcă, este bine de ştiut că mecanismul sincronizării procesor-coprocesor este 

relativ complex. Pentru a evita apariţia unor situaţii nedorite, asambloarele moderne preiau o 
parte din sarcinile ce (în mod normal) ar fi revenit utilizatorului. De exemplu, acestea 
inserează automat o instrucţiune WAIT înaintea fiecărei instrucţiuni 80x87, nefiind astfel 
necesară codificarea lor explicită. 
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3. GESTIUNEA DATELOR 

ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE 
 

În cea mai simplă şi pragmatică abordare, programarea calculatoarelor 
numerice se poate reduce la problema prelucrării coerente a datelor aflate în 
memoria sistemului, conform unor algoritmi specificaţi de programator. În 
mod firesc, pentru a utiliza aceste date ele trebuie în prealabil declarate şi 
iniţializate, totodată fiind necesară şi cunoaşterea modului de organizare a 
informaţiei în memorie, pentru a fi posibilă accesarea corectă a acesteia. 

Capitolul de faţă pune principial în discuţie problema declarării şi 
utilizării datelor din punctul de vedere al programării în limbaj de asamblare, 
de la elemente de tip simplu până la structuri complexe. 

3.1. Tipuri de date 

Limbajul de asamblare specific familiei Intel® 80x86 operează cu un 
număr limitat de tipuri de date, acestea aflându-se în strânsă legătură cu 
tipurile de date acceptate de către microprocesor. Ceea ce caracterizează 
fiecare din aceste tipuri sunt, pe de o parte, natura informaţiei reprezentate 
(caractere, numere întregi, numere reale etc.), iar pe de altă parte domeniul 
acceptat de valori (intervalul în care reprezentarea este validă). Atât natura cât 
şi domeniul de valori sunt noţiuni contextuale, a căror interpretare este 
conferită de programator. 

3.1.1. Date de tip BYTE 

Aceste date sunt reprezentate pe un singur octet, ele putând fi localizate 
atât în memoria sistemului cât şi într-un registru de 8 biţi al procesorului. 
Tipul BYTE poate reprezenta: 

─ un număr întreg pe 8 biţi, fără semn; 

─ un număr întreg pe 8 biţi, cu semn; 

─ un caracter ASCII. 

3.1.2. Date de tip WORD 

Acest tip de date este reprezentat pe doi octeţi, putând fi stocat atât în 
memorie cât şi în registrele de 16 biţi ale procesorului. 
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Tipul WORD poate avea următoarele semnificaţii: 

─ un număr întreg pe 16 biţi, fără semn; 

─ un număr întreg pe 16 biţi, cu semn; 

─ o adresă de memorie (deplasament) pe 16 biţi. 

Cei doi octeţi ai tipului WORD sunt memoraţi la adrese consecutive, 
primul fiind memorat octetul mai puţin semnificativ88. De exemplu, dacă 
întregul hexazecimal 1546h se înscrie la adresa 1B00h, octetul 46h va fi 
memorat la adresa 1B00h, iar octetul 15h la adresa 1B01h89. 

3.1.3. Date de tip DOUBLE-WORD 

Datele DOUBLE-WORD sunt reprezentate pe patru octeţi, putând fi 
stocate în memorie, în două registre de 16 biţi ale procesorului sau într-un 
registru de 32 de biţi (pentru procesoarele pe 32 de biţi). Semnificaţiile 
posibile sunt: 

─ un număr întreg pe 32 de biţi, fără semn; 

─ un număr întreg pe 32 de biţi, cu semn; 

─ un număr real (precizie simplă); 

─ o adresă de memorie (adresa_baza:deplasament) pe 2×16 
biţi. 

Ca şi în cazul anterior, cei patru octeţi ai tipului DOUBLE-WORD sunt 
memoraţi la adrese consecutive, primul fiind memorat octetul mai puţin 
semnificativ. 

3.1.4. Date de tip QUAD-WORD 

QUAD-WORD este reprezentat pe opt octeţi, datele de acest tip putând fi 
localizate în memoria sistemului sau într-o pereche de registre pe 32 de biţi 
(acest caz se aplică doar procesoarelor pe 32 de biţi). Tipul QUAD-WORD 
poate fi interpretat ca: 

─ un număr întreg pe 64 de biţi, fără semn; 

─ un număr întreg pe 64 de biţi, cu semn; 

─ un număr real (precizie dublă). 

                                            
88 Aceasta este o trăsătură specifică familiei Intel® 80X86, cunoscută sub numele de 

„caracteristica little endian”. 
89 Bineînţeles, aceste adrese sunt relative la baza segmentului de date. 
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Cei opt octeţi ai tipului QUAD-WORD sunt memoraţi la adrese 
consecutive, primul fiind memorat octetul mai puţin semnificativ. 

3.1.5. Date de tip TEN-BYTES 

Pentru calcule efectuate în cod BCD (exclusiv însă la nivelul 
coprocesorului matematic de clasă 80x87), limbajul de asamblare pune la 
dispoziţie acest tip, reprezentat pe zece octeţi. Datele pot fi localizate atât 
într-unul din registrele coprocesorului, cât şi în memoria sistemului. 
Interpretările posibile ale tipului TEN-BYTES sunt: 

─ un număr întreg cu semn, reprezentat ca secvenţă de cifre BCD; 

─ un număr real (precizie extinsă). 

Reprezentarea BCD se face în formă împachetată, conform căreia un octet 
codifică două cifre zecimale (corespunzător celor două tetrade ale sale). Cifra 
BCD mai puţin semnificativă este codificată în tetrada inferioară, în timp ce – 
la nivelul întregului număr – partea mai puţin semnificativă este prima 
memorată. 

Standardul de reprezentare prevede ca octetul cel mai semnificativ (sau 
doar tetrada sa superioară) să fie afectat(ă) exclusiv semnului90. În acest scop 
se foloseşte numai bitul cel mai semnificativ, ceilalţi trei biţi având în mod 
obligatoriu valoare nulă. Pe cale de consecinţă, pentru reprezentarea 
modulului numărului rămân disponibile 18 sau 19 tetrade, codificând tot 
atâtea cifre zecimale. 

3.1.6. O privire sintetică asupra tipurilor de date. Exemple 

Deşi problematica utilizării tipurilor de date are în aparenţă o 
caracteristică de eterogenitate, în esenţă aceasta se reduce la aspecte ce pot fi 
tratate unitar, dacă se găseşte răspunsul următoarelor două întrebări 
fundamentale: Care este tipul potrivit pentru reprezentare?, respectiv Cum se 
regăsesc în memorie datele declarate şi iniţializate în program? 

Astfel, primul aspect de care programatorul trebuie să ţină cont în 
momentul proiectării aplicaţiei este acela al alegerii corecte a tipurilor de date, 
în funcţie de semnificaţia acestora şi de valorile minime/maxime susceptibil a 
fi atinse în momentul execuţiei. În acest sens, tabelul 3-1 prezintă sintetic (sub 
forma unui ghid) domeniile de valori valide, pentru fiecare din semnificaţiile 
asociate tipurilor de date prezentate anterior. 

                                            
90 Anumite implementări dau posibilitatea ca acest octet să participe în întregime şi la 

reprezentarea valorii absolute a numărului. Totuşi, din motive de siguranţă, se recomandă 
operarea în modul standard acceptat de toate mediile de asamblare. 
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Tabelul 3-1 

Ghid pentru programator: domeniile de valori pentru diferitele tipuri de date 

Tip date Semnificaţie Valoare minimă Valoare maximă 

Întreg fără semn  
pe 8 biţi 

0 28-1

BYTE 
Întreg cu semn  
pe 8 biţi 

-27 +27-1

Întreg fără semn  
pe 16 biţi 

0 216-1

WORD 
Întreg cu semn  
pe 16 biţi 

-215 +215-1

Întreg fără semn  
pe 32 biţi 0 232-1

Întreg cu semn  
pe 32 biţi 

-231 +231-1
DOUBLE 
WORD 

Real 
(precizie simplă) 

1.18 × 10-38

(aproximativ)
3.40 × 1038

(aproximativ)
Întreg fără semn  
pe 64 biţi 

0 264-1

Întreg cu semn  
pe 64 biţi 

-263 263-1
QUAD 
WORD 

Real 
(precizie dublă) 

2.23 × 10-308

(aproximativ)
1.79 × 10308

(aproximativ)

Întreg cu semn  
(BCD) 

-9999999999999999999
sau

- 999999999999999999

+9999999999999999999
sau

+ 999999999999999999TEN 
BYTES Real 

(precizie extinsă) 
3.37 × 10-4932

(aproximativ)
1.18 × 104932

(aproximativ)
 

 

Cea de-a doua problemă este reprezentată de înţelegerea judicioasă a 
modului în care informaţia este stocată în memoria sistemului, pentru o 
corectă interpretare şi accesare a acesteia. Aceasta este (poate) cea mai dificilă 
sarcină a programatorului, deoarece, în fond, memoria de date este unitar 
reprezentată de un şir de octeţi, localizaţi la adrese succesive (în segmentul de 
date specificat de registrul ds al microprocesorului), iar limbajul de asamblare 
permite practic accesul nelimitat la orice locaţie de memorie. Revine exclusiv 
în sarcina utilizatorului de a interpreta, de exemplu, dacă octetul cu valoarea 
15h de la adresa (relativă) 1B01h este întregul pozitiv 15h reprezentat ca 
BYTE sau reprezintă octetul mai semnificativ al întregului de tip WORD 
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1546h memorat la adresa 1B00h. Următorul exemplu ilustrează modul în care 
această interpretare poate fi abordată prin analiza tipurilor de date. 

Se presupune că, în cadrul unei aplicaţii date, programatorul utilizează 
următoarele variabile (identificate prin numele, tipul şi semnificaţia lor), 
declarate şi iniţializate în ordinea de mai jos: 

─ a = 110 ,  BYTE (întreg pozitiv); 

─ b = -110 ,  BYTE (întreg negativ); 

─ c = 'a' , BYTE (cod ASCII); 

─ d = 123416 , WORD (întreg pozitiv); 

─ e = -110 ,   WORD (întreg negativ); 

─ f = 1234567816 , DOUBLE-WORD (întreg pozitiv); 

─ g = -110 ,   DOUBLE-WORD (întreg negativ); 

─ h = 1.010 ,   DOUBLE-WORD (număr real); 

─ i = 123456781234567816 , QUAD-WORD (întreg pozitiv); 

─ j = -110 ,    QUAD-WORD (întreg negativ); 

─ k = 1.010 ,    QUAD-WORD (număr real); 

─ l = 123451234512345123410 ,   TEN-BYTES (întreg pozitiv); 

─ m = -123451234512345123410 , TEN-BYTES (întreg negativ); 

─ n = 1.010 ,                     TEN-BYTES (număr real). 

Detalierea modului de declarare şi iniţializare efectivă a acestor variabile 
în limbaj de asamblare se constituie într-un subiect abordat ulterior, în cadrul 
subcapitolului 3.2. Prezintă acum interes doar modul în care informaţia va fi 
localizată la rularea aplicaţiei. Astfel, figura 3-1 ilustrează conţinutul memoriei 
de date, obţinut prin citirea directă, locaţie cu locaţie, cu ajutorul unei aplicaţii 
utilitare de tip debugger91. 

Din examinarea acestui listing ce indică poziţia fizică a octeţilor în 
memorie, se observă, de exemplu, localizarea variabilelor a, b şi c (de tip 
BYTE) în primii trei octeţi ai zonei de date, cu adresele 0000h, 0001h şi 
0002h (relative la începutul zonei de date). Succesiv sunt memorate variabilele 
WORD d şi e, la adresele 0003h şi 0005h, în timp ce f, g şi h (DOUBLE-
WORD) sunt localizate la adresele 0007h, 000Bh şi 000Fh. Urmează i, j şi k, 

                                            
91 Debugger-ele sunt aplicaţii de depanare a programelor-utilizator, prin analiza directă 

a fişierului executabil creat. 
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de tip QUAD-WORD, memorate succesiv la 0013h, 001Bh şi respectiv 0023h. 
Pe ultimele poziţii se află variabilele TEN-BYTES l (adresa 002Bh), m (0035h) 
şi n (003Fh). 

 

Conţinut Adresa 
relativă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0000h 01 FF 61 34 12 FF FF 78 56 34 12 FF FF FF FF 00

0010h 00 80 3F 78 56 34 12 78 56 34 12 FF FF FF FF FF

0020h FF FF FF 00 00 00 00 00 00 F0 3F 34 12 45 23 51

0030h 34 12 45 23 01 34 12 45 23 51 34 12 45 23 81 00

0040h 00 00 00 00 00 00 80 3F         

Figura 3-1. Conţinutul zonei de memorie examinate. 

 

Odată determinată localizarea în memorie a octeţilor prin care este 
reprezentată fiecare variabilă, este interesantă analiza în parte a fiecărei astfel 
de reprezentări. Pentru operativitate, tabelul 3-2 detaliază alocarea octeţilor 
pentru variabilele a…n, aşa cum reiese din figura 3-1. 

Evident, variabila a este reprezentată pe un octet, cu valoarea 
hexazecimală 01h. Variabila b are valoarea de iniţializare negativă, în 
consecinţă reprezentarea sa este FFh având semnificaţia complementului faţă 
de 2 al lui -1, pe 8 biţi. Ca observaţie, tot în complement faţă de 2, însă pe un 
număr diferit de biţi, este reprezentat -1 în cazul variabilelor e, g şi j.  

Octetul alocat variabilei c conţine codul ASCII al caracterului 'a' (97 în 
zecimal, 61 în hexazecimal). Se remarcă apoi modul în care este reprezentată 
valoarea 1234h a variabilei d: primul octet memorat este cel mai puţin 
semnificativ (34h), al doilea fiind cel mai semnificativ(12h) – ceea ce este 
valabil şi pentru variabilele f şi i. De asemenea, aceeaşi manieră de 
reprezentare (în care partea mai puţin semnificativă se memorează la adrese 
inferioare) este utilizată şi pentru formele în precizie simplă, dublă şi extinsă 
ale numărului real 1.010 (cazul variabilelor h, k şi n). 

În ceea ce priveşte reprezentarea BCD a numerelor pozitive şi negative – 
variabilele l şi m – se remarcă faptul că ordinea octeţilor este de la cel mai 
puţin semnificativ către cel mai semnificativ, în timp ce la nivelul unui octet 
individual ordinea este cea naturală reprezentării zecimale. 



Capitolul 3. Gestiunea datelor în limbaj de asamblare 

123 

Tabelul 3-2 

Reprezentarea în memorie a variabilelor din exemplul propus 

Nume Tip Valoare de 
iniţializare 

Valoare din 
memorie 

(hex) 

a BYTE 110 01 

b BYTE -110 FF 

c BYTE 'a'ASCII 61 

d WORD 123416 34 12 

e WORD -110 FF FF 

f DOUBLE-WORD 1234567816 78 56 34 12 

g DOUBLE-WORD -110 FF FF FF FF 

h DOUBLE-WORD 1.010 00 00 80 3F 

i QUAD-WORD 123456781234567816 
78 56 34 12 
78 56 34 12 

j QUAD-WORD -110
FF FF FF FF 
FF FF FF FF 

k QUAD-WORD 1.010 
00 00 00 00  
00 00 F0 3F 

l TEN-BYTES 123451234512345123410 
34 12 45 23 
51 34 12 45 
23 01 

m TEN-BYTES -123451234512345123410 
34 12 45 23 
51 34 12 45 
23 81 

n TEN-BYTES 1.010 
00 00 00 00 
00 00 00 80  
FF 3F 

 

Bitul cel mai semnificativ al tetradei superioare din ultimul octet 
memorează semnul: 0 pentru numere pozitive (deci tetrada cea mai 
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semnificativă din reprezentarea variabilei l este 0000) şi 1 pentru numere 
negative (această tetradă fiind 1000 = 816, în cazul variabilei m). 

În final, trebuie făcută precizarea importantă că aceste formate de 
reprezentare pentru date numerice (atât pentru numere întregi cât şi pentru 
numere reale) sunt caracteristice nu numai limbajului de asamblare, ci şi 
limbajelor de nivel înalt. De exemplu, limbajul C are tipurile de date întregi 
char (corespondent al tipului BYTE), int, unsigned int (echivalente WORD), 
long, unsigned long (DOUBLE-WORD), respectiv reale float (DOUBLE-
WORD), double (QUAD-WORD) şi long double (TEN-BYTES).  

 3.2. Definirea şi utilizarea datelor simple 

Asamblorul operează cu trei tipuri sintactice de bază: constante, variabile 
şi etichete (incluzând în această categorie şi numele de proceduri). Ele sunt 
considerate atomi lexicali – identificaţi prin noţiunea de date simple, deoarece 
nu se pot identifica subdiviziuni ale acestora care să se constituie într-un tip 
sintactic distinct. 

3.2.1. Constante 

Constantele pot fi, la rândul lor, de două tipuri: constante simbolice şi 
constante non-simbolice. 

Constantele simbolice se constituie în nume generice asociate unor 
entităţi valorice. Aceste valori pot reprezenta, de exemplu, un deplasament în 
cadrul unui segment, o constantă numerică, o adresă, un operand al unei 
instrucţiuni etc. 

Un nume simbolic (constantă simbolică) se defineşte ca o succesiune de 
simboluri literale, numerice şi caractere speciale ce se supune următoarelor 
reguli şi restricţii: 

─ numele nu poate începe cu o cifră; 

─ numele poate conţine orice combinaţie validă de caractere 
majuscule şi minuscule, asamblorul tratând ambele cazuri în mod 
echivalent; 

─ numărul de caractere din componenţa unui nume este nelimitat, 
fiind folosite numai primele 31 (celelalte fiind ignorate de 
asamblor); 

─ simbolurile _, $ şi ? pot fi folosite în componenţa numelor, cu 
precizarea că, în cazul simbolurilor $ şi ? (care au semnificaţie 
specială) un nume este valid numai dacă sunt prezente şi alte 
caractere (nu se pot forma nume doar din $ şi ?); 
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─ un nume nu poate fi identic cu mnemonicile instrucţiunilor 
80x86/80x87, cu numele registrelor procesorului şi ale 
coprocesorului matematic, sau cu numele simbolice rezervate 
(utilizate de asambloare în scopuri specifice) prezentate mai jos. 

%out .186 .286 .286P 
.287 .386 .386P .387 
.486 .486P .8086 .8087 
.ALPHA .BREAK .CODE .CONST 
.CREF .DATA .DATA? .DOSSEG 
.ELSE .ELSEIF .ENDIF .ENDW 
.ERR .ERR1 .ERR2 .ERRB 
.ERRDEF .ERRDIF .ERRDIFI .ERRE 
.ERRIDN .ERRIDNI .ERRNB .ERRNDEF 
.ERRNZ .EXIT .FARDATA .FARDATA? 
.IF .LALL .LFCOND .LIST 
.LISTALL .LISTIF .LISTMACRO .LISTMACROALL
.MODEL .MSFLOAT .NO87 .NOCREF 
.NOLIST .NOLISTIF .NOLISTMACRO .RADIX 
.REPEAT .UNTIL .SALL .SEQ 
.SFCOND .STACK .STARTUP .TFCOND 
.UNTIL .UNTILCXZ .WHILE .XALL 
.XCREF .XLIST ALIGN ASSUME 
BYTE CATSTR COMM COMMENT 
DB DD DF DOSSEG 
DQ DT DW DWORD 
ECHO ELSE ELSEIF ELSEIF1 
ELSEIF2 ELSEIFB ELSEIFDEF ELSEIFDEF 
ELSEIFE ELSEIFIDN ELSEIFNB ELSEIFNDEF 
END ENDIF ENDM ENDP 
ENDS EQU EVEN EXITM 
EXTERN EXTRN EXTERNDEF FOR 
FORC FWORD GOTO GROUP 
IF IF1 IF2 IFB 
IFDEF IFDIF IFDIFI IFE 
IFIDN IFIDNI IFNB IFNDEF 
INCLUDE INCLUDELIB INSTR INVOKE 
IRP IRPC LABEL LOCAL 
MACRO NAME OPTION ORG 
PAGE POPCONTEXT PROC PROTO 
PUBLIC PURGE PUSHCONTEXT QWORD 
REAL4 REAL8 REAL10 RECORD 
REPEAT REPT SBYTE SDWORD 
SEGMENT SIZESTR STRUC STRUCT 
SUBSTR SUBTITLE SUBTTL SWORD 
TBYTE TEXTEQU TITLE TYPEDEF 
UNION WHILE WORD  
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Iată câteva nume simbolice valide: 

A2  Variabila  ConstDoi 
Caz_5  Val3   __Eticheta 
$7326  @Home  $_@1 
Dolar$  EsteMaiMare? @7326 
 
Următoarele exemple de nume nu sunt însă acceptate de asambloare: 

1ConstantaMea – începe cu un caracter numeric;  
Caz.Doi  – conţine un punct în interior;  
$   – simbolul $ nu poate fi folosit singular;  
LOCAL   – nume simbolic rezervat;  
valoare 4 5 – conţine spaţii; 
Hello,world! – conţine caractere în afară de _, $ sau ?. 
 

Constantele non-simbolice92 se caracterizează prin faptul că valoarea şi 
semnificaţia lor sunt conferite implicit de conţinut. Exemple de astfel de 
constante: 254, 3.1415927, "Sir De Caractere", 0AB25FF1h, 'M' etc. 
Practic, putem afirma că valorile constantelor non-simbolice sunt identice 
semnificaţiei acordate de utilizator acestora: valoarea zecimală 254, numărul 
real 3.1415927, şirul de caractere "Sir De Caractere", valoarea 
hexazecimală 0AB25FF1h, caracterul 'M' etc. 

Detaliind, constantele non-simbolice pot fi: 

─ constante binare, desemnate prin utilizarea sufixelor B sau b: 
1010B, 11010010b etc.; 

─ constante octale, marcate cu sufixele O, o, Q sau q: 17O, 45o, 
371Q, 77q etc.; 

─ constante zecimale întregi, la care se utilizează opţional sufixele D 
sau d: 2007, 1973D, 33d etc.; 

─ constante zecimale reale în format simplu (3.142, -0.456) sau 
ştiinţific (1e7, 1.56e-3, -3.23e+10); 

─ constante hexazecimale, ce utilizează cifrele de la 0 la 9, 
simbolurile literale A…F sau a…f şi sufixele H sau h, cu observaţia 
că, dacă prima cifră a numărului este mai mare decât 9, constanta 
este prefixată de cifra 0: 1ah, 23ffH, 0AF2Bh, 45BFH etc. 

                                            
92 Unii autori folosesc şi noţiunile de „constante cu valoare literală”, „constante 

numerice” sau „constante absolute”. 
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─ constante tip şir de caractere ASCII, încadrate de semnele apostrof 
sau ghilimele. Dacă în interiorul şirului este nevoie de prezenţa 
caracterului apostrof, fie acesta se dublează, fie se folosesc ca 
marcatori de şir ghilimelele (în cazul reciproc, şirul ce conţine 
ghilimele poate fi delimitat de semne apostrof): 'Text', "text 
23", 'Can''t read from disk!', "Can't continue",  
"Message: ""ERR"" !", 'This is "uncommon" for 
80x86' etc. 

Ca remarcă, se poate evita folosirea sufixelor ce indică baza dacă în 
program se foloseşte directiva93 .RADIX, cu forma generală: 

.RADIX  baza_noua 
 
Aceasta schimbă baza curentă de numeraţie (în care asamblorul 

interpretează valorile numerice) la o valoare dorită, în domeniul 2…16, baza 
zecimală fiind cea implicită. Evident, valorile numerice scrise direct în baza 
curentă de numeraţie nu necesită prezenţa sufixelor. 

Definirea constantelor simbolice reprezintă punerea în corespondenţă a 
acestora cu constantele non-simbolice, ce se realizează prin două forme 
sintactice de bază: 

constanta_simbolica EQU expresie_non_simbolica 
constanta_simbolica  =  expresie_non_simbolica 
 

în care expresia non-simbolică este, de regulă, o valoare numerică sau un şir de 
caractere. 

EQU şi = reprezintă aşa-numitele directive de definire a constantelor. EQU 
permite utilizarea expresiilor non-simbolice extinse (valori numerice 
întregi/reale, şiruri etc.), în timp ce directiva = permite exclusiv iniţializarea cu 
constante numerice întregi sau cu un caracter ASCII. O altă deosebire 
importantă este aceea că utilizarea directivei = creează posibilitatea redefinirii 
constantelor simbolice, nepermisă de EQU. 

Următorul listing ilustrează modul de definire a constantelor în limbaj de 
asamblare, precum şi utilizarea directivei RADIX: 

; baza de numeratie initiala este 10 
; 
const_bin1      EQU 1101b 
const_octal1    EQU 134q 
const_zecimal1  EQU 67 

                                            
93 O directivă nu reprezintă o instrucţiune a procesorului, ci o comandă prin care 

asamblorul este instruit în executarea anumitor acţiuni. 
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const_zecimal2  EQU –222 
const_zecimal3  EQU 1.1314 
const_hex1      EQU 0FF25h 
const_sir1      EQU 'Valoare:' 
; 
const_simplu1  =  24 
const_simplu2  =  "B" 
; 
.RADIX 2                       ; Schimbare baza 2 
const_bin2      EQU 10111100   ; Nu se foloseste 
                               ; sufix pt baza 2 
const_octal2    EQU 77q        ; dar se foloseste 
                               ; sufix pt baza 8 
; 
.RADIX 16                      ; Schimbare baza 16 
const_hex2      EQU 12AB       ; Nu se foloseste 
                               ; sufix pt baza 16 
; 
.RADIX 10                      ; Revenire baza 10 
const_simplu1  =  61           ; Redefinire 
const_simplu2  =  "A"          ; Redefinire 
 
Ca observaţie, comentariile în limbaj de asamblare sunt marcate de 

caracterul „;”, toate caracterele ce îl succed până la sfârşitul liniei fiind 
ignorate de asamblor. 

Ca o ultimă remarcă, utilizarea constantelor simbolice se poate face în 
orice context ce permite folosirea constantelor non-simbolice, pe care le pot 
„înlocui”, aducându-se un spor de robusteţe şi lizibilitate programelor scrise în 
limbaj de asamblare. 

3.2.2. Variabile 

Se cuvine mai întâi o scurtă reflecţie asupra corespondenţei biunivoce 
între noţiunile de „variabilă” şi „locaţie de memorie”. Obişnuinţa programării 
în limbaje de nivel înalt a îndepărtat în mod natural utilizatorul de la 
necesitatea operării în mod conştient cu memoria sistemului. Declarăm, 
iniţializăm şi utilizăm variabilele întregi i şi j ca atare, prin numele lor, fără să 
conştientizăm faptul că acestea sunt stocate la adrese bine stabilite, care sunt 
citite şi scrise de către microprocesor ori de cate ori variabilele corespondente 
sunt interogate şi modificate. Interpretarea unei scurte secvenţe de program în 
C poate fi considerată edificatoare: 

int i,j;          /* Declarare variabile */ 
i=5; j=7;         /* Initializare i şi j */ 
i=i*j + j*j;      /* Actualizare i       */ 
printf("i=%d",i); /* Afisare valoare i   */ 
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Programatorului îi este indiferent faptul că variabilele identificate prin i 

şi j sunt stocate în memoria sistemului pe câte 2 octeţi, la adrese de memorie 
succesive. De asemenea, acesta nu este interesat de modul efectiv în care se 
realizează (din punctul de vedere al funcţionării intime a sistemului de calcul) 
actualizarea valorii lui i. Este suficientă utilizarea numelor de variabile (i, j) 
pentru ca toate etapele specificate (declarare, iniţializare şi calcul) să se 
execute corect. 

Porţiunea de cod de mai sus nu este însă executată ca atare, ci numai 
după translatarea sa în cod asamblare/maşină echivalent, etapă de care este 
responsabil compilatorul (şi într-o oarecare măsură link-editorul). Anticipând 
(doar la nivel principial) utilizarea instrucţiunilor specifice procesoarelor 
Intel®, o posibilă secvenţiere a operaţiilor la nivelul maşinii, determinată de un 
ipotetic compilator C, poate fi descrisă astfel: 

MOV ax,05h        ; Incarca registrul acumulator ax 
                  ; cu 5 (valoarea variabilei i) 
MOV [0000h],ax    ; Depune continutul lui ax 
                  ; in locatia de memorie unde este 
                  ; stocata variabila i 
MOV ax,07h        ; Incarca registrul ax cu 7 
                  ; (valoarea variabilei j) 
MOV [0002h],ax    ; Depune continutul lui ax 
                  ; in locatia de memorie unde este 
                  ; stocata variabila j 
MOV ax,[0000h]    ; Citeste din memorie valoarea 
                  ; variabilei i si o depune in ax 
MUL [0002h]       ; Inmulteste continutul lui ax cu 
                  ; valoarea din memorie 
                  ; corespunzatoare variabilei j,  
                  ; rezultatul regasindu-se in ax 
MOV [0000h],ax    ; Depune rezultatul partial (i*j) 
                  ; in memorie, in variabila i 
MOV ax,[0002h]    ; Citeste din memorie valoarea 
                  ; variabilei j si o depune in ax 
MUL [0002h]       ; Inmulteste continutul lui ax cu 
                  ; valoarea din memorie 
                  ; corespunzatoare variabilei j,  
                  ; rezultatul regasindu-se in ax 
ADD [0000h],ax    ; Aduna rezultatul partial (j*j) 
                  ; in memorie, la continutul 
                  ; variabilei i 
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În exemplul anterior, compilatorul a asignat (tot ipotetic94), relativ la baza 
segmentului de date, adresele succesive de memorie 0000h pentru memorarea 
variabilei i şi, respectiv, 0002h pentru variabila j (variabilele fiind de tip 
întreg, se reprezintă în memorie pe 2 octeţi). 

Fireşte, complexitatea „codului” generat pentru această sursă C extrem de 
simplă poate surprinde, dar ea este motivată de necesitatea detalierii 
instrucţiunilor din limbaj de nivel înalt prin instrucţiuni simple ale maşinii. Pe 
cale de consecinţă, odată ce codul sursă devine din ce în ce mai complex, în 
aceeaşi măsură codul generat de compilator creşte în dimensiuni şi – mai ales 
– devine greu lizibil în mod direct de către utilizator. 

Evident, programarea directă într-un limbaj de nivel scăzut – limbajul de 
asamblare – ar fi infinit mai dificilă dacă s-ar construi pe modelul anterior, în 
care variabilele sunt identificate prin locaţiile de memorie (adresele) la care 
acestea sunt stocate. Probabilitatea de a greşi, la un cod-sursă de câteva sute 
sau chiar mii de linii de program, este extrem de ridicată. Depanarea 
programelor ar deveni aproape imposibilă: de exemplu, cum am putea 
identifica rapid linia de program în care s-a actualizat din greşeala variabila i, 
în loc ca prelucrarea să se efectueze asupra variabilei j? Mai mult, în sarcina 
programatorului ar trebui să se afle şi gestiunea memoriei, atâta vreme cât în 
permanenţă se accesează adrese ca 0000h, 0002h etc. 

Din fericire, programarea în limbaj de asamblare oferă aceleaşi 
mecanisme de identificare a locaţiilor de memorie prin nume simbolice, aşa 
cum ele se regăsesc la limbajele de nivel înalt. Aceste mecanisme realizează 
corespondenţa locaţie-nume, atribuind adrese corecte variabilelor la declarare 
(în momentul asamblării). Ţinând cont de acestea, pare mai mult decât 
rezonabilă rescrierea exemplului anterior în următoarea formă: 

MOV i,05h    ; Initializeaza variabila i cu 5 
MOV j,07h    ; Initializeaza variabila j cu 7 
MOV ax,i     ; Incarca ax cu valoarea variabilei i 
MUL j        ; Inmulteste continutul lui ax cu 
             ; valoarea variabilei j, rezultatul 
             ; regasindu-se in ax 
MOV i,ax     ; Depune rezultatul partial (i*j) in 
             ; variabila i 
MOV ax,j     ; Incarca ax cu valoarea variabilei j 

                                            
94 În realitate, întreaga construcţie-exemplu este ipotetică, doar cu scop 

ilustrativ, „codul generat de compilator” nerespectând sintaxa standard a limbajului 
de asamblare pentru procesoarele 80x86. 
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MUL j        ; Inmulteste continutul lui ax cu 
             ; valoarea variabilei j, rezultatul 
             ; regasindu-se in ax 
ADD i,ax     ; Aduna rezultatul partial (j*j) la 
             ; continutul variabilei i 
 

Din această nouă perspectivă, însăşi programarea în limbaj de asamblare 
devine similară programării în limbaje de nivel înalt, singurele aspecte ce revin 
în sarcina utilizatorului fiind alocarea spaţiului destinat stocării şi manipulării 
datelor (aşa-numitul „segment de date”), rezervarea memoriei necesare 
reprezentării datelor individuale în cadrul acestuia, precum şi iniţializarea lor 
corectă. 

Astfel, pentru definirea şi eventuala iniţializare a variabilelor se foloseşte 
următoarea construcţie sintactică: 

nume_variabila  directiva  lista_de_valori 
 
nume_variabila reprezintă identificatorul variabilei ce se defineşte, 

construit după aceleaşi reguli prezentate în paragraful 3.2.1, aplicabile numelor 
(constantelor) simbolice. 

Directiva de definire a variabilelor poate fi : 

─ DB, pentru definirea variabilelor BYTE (Define BYTE); 

─ DW, pentru WORD (Define WORD); 

─ DD, pentru DOUBLE-WORD (Define DOUBLE-WORD); 

─ DQ, pentru QUAD-WORD (Define QUAD-WORD); 

─ DT, pentru TEN-BYTES (Define TEN-BYTES). 

lista_de_valori reprezintă lista valorilor iniţiale atribuite variabilei 
definite, ea putând conţine: 

─ constante absolute sau simbolice (anterior definite); 

─ simbolul ?, pentru locaţii declarate dar neiniţializate; 

─ o adresă (specificată prin numele unei variabile sau al unei 
etichete) – doar în cazul variabilelor WORD şi DOUBLE-WORD; 

─ un şir ASCII; 

─ operatorul DUP. 

Dacă lista asociată definiţiei unei anume variabile conţine un singur 
element, acea variabilă este de tip scalar. Listele multiple, formate din 
elemente individuale separate prin virgule, definesc variabile indexate. 
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În cazul existenţei unor secvenţe repetitive în lista de valori, pentru 
simplificarea scrierii se foloseşte operatorul de duplicare DUP. Entităţile 
sintactice în care este implicat acesta au următoarea formă generală: 

n  DUP (expresie) 
 

în care expresie poate fi, la rândul ei, o constantă absolută, o listă de valori, 
simbolul ? sau un alt operator DUP. Semnificaţia operatorului este de duplicare 
de n ori a expresiei din paranteză. 

Spre deosebire de variabilele scalare, care se accesează prin simpla citare 
a numelor lor (var_1, var_23 etc.), cele indexate sunt utilizate prin 
intermediul indecşilor, ale căror valori corecte depind  de tipul elementelor din 
lista de valori. De exemplu, la o variabilă indexată v1 cu elemente de tip BYTE 
indexul poate avea valorile 0, 1, 2,… (elementele fiind stocate pe câte un octet), 
în timp ce la o variabilă indexată v2 de tip WORD indexul ia valorile 0, 2, 4,… 
datorită lungimii de 2 octeţi a elementelor. Raţionamente similare se aplică şi 
pentru celelalte tipuri, figura 3-2 fiind o reprezentare grafică sugestivă a 
modului de indexare corectă pentru variabilele ipotetice v1 (BYTE), v2 
(WORD), v3 (DOUBLE-WORD), v4 (QUAD-WORD) şi v5 (TEN-BYTES): 

 

  ←     Octeţi individuali     → 

v1 BYTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

v2 WORD 0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22

v3 DOUBLE-W. 0    4    8    12    16    20   

v4 QUAD-W. 0        8        16       

v5 TEN-BYTES 0          10          20   

                         

Figura 3-2. Formarea corectă a indexului. 

 

Desigur, chiar dacă, de exemplu, accesarea corectă a elementelor 
variabilei v2 se face prin v2[0], v2[2], v2[4] etc., din punct de vedere 
sintactic este perfect validă atribuirea: 

MOV ax,v3[1] 
 

dacă se doreşte explicit copierea în registrul acumulator ax a părţii mai 
semnificative din primul element al variabilei indexate v2 (în jumătatea 
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inferioară, al) şi a părţii mai puţin semnificative a celui de-al doilea element al 
lui v2 (în jumătatea superioară, ah)95. 

În scop ilustrativ, următoarea secvenţă prezintă diferite declaraţii de 
variabile în limbaj de asamblare: 

const_int  EQU 2Fh 
const_real EQU 3.14 
const_sir  EQU 'abc' 
 
var01 DB 70          ; Constanta absoluta 
var02 DB const_int   ; Constanta simbolica 
var03 DB 'Sir'       ; Sir de caractere 
var04 DB const_sir   ; Constanta simbolica 
var05 DB ?           ; Declarare fara initializare 
var06 DB 71,72,73    ; Lista valori 
var07 DB 74,'a','bc' ; Lista valori 
var08 DB 3 DUP (80)  ; Echivalent 80,80,80 
; 
var09 DW 0ABFFh      ; Constanta absoluta 
var10 DW const_int   ; Constanta simbolica 
var11 DW 2 DUP (1,2) ; Echivalent 1,2,1,2 
var12 DW 2 DUP (3 DUP (0Fh)) ; Echivalent 
                             ; 0Fh,0Fh,0Fh,0Fh,0Fh,0Fh 
var13 DW var03       ; Adresa (deplasamentul) lui 
                     ; var03 in segmentul de date 
var14 DD 12345678h   ; Constanta absoluta 
var15 DD var03       ; Adresa (adr_segment:deplasament) 
var16 DD 6.35        ; Numar real 
; 
var17 DQ 3 DUP (?)   ; 3 QUAD-WORD neinitializati 
var18 DQ const_real  ; Constanta simbolica 
; 
var19 DT 1234512345123451234 ; BCD pe 19 digiti 
var20 DT 1.0         ; Real precizie extinsa 
 
Dacă aceste declaraţii sunt incluse într-un program, după asamblare şi 

link-editare se poate examina conţinutul memoriei de date cu ajutorul unui 
dezasamblor ce operează în mod simbolic96. Pentru exemplul anterior, 

                                            
95 Trebuie avut în vedere faptul că, aşa cum am prezentat anterior, memorarea se face 

în format little endian. 

96 Modul simbolic presupune abilitatea dezasamblorului (depanator de fişiere 
executabile) de a identifica numele variabilelor, atunci când fişierul include aşa-numitele 
„informaţii de depanare simbolică”. 
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rezultatele inspecţiei valorilor variabilelor declarate sunt prezentate în 
următorul listing: 

Name      Type     ASCII      Decimal           Hex 
--------------------------------------------------- 
var01     byte     'F'             70          (46h) 
var02     byte     '/'             47          (2Fh) 
var03     byte [3] "Sir" 
var04     byte [3] "abc" 
var05     byte     ' '              0          (00h) 
var06[0]  byte     'G'             71          (47h) 
var06[1]  byte     'H'             72          (48h) 
var06[2]  byte     'I'             73          (49h) 
var07[0]  byte     'J'             74          (4Ah) 
var07[1]  byte     'a'             97          (61h) 
var07[2]  byte     'b'             98          (62h) 
var08     byte [3] "PPP" 
var09     word                  44031        (ABFFh) 
var10     word                     47          (2Fh) 
var11     word [4]           {1,2,1,2} 
var12     word [6] {15,15,15,15,15,15} 
var13     word                      2           (2h) 
var14     dword             305419896    (12345678h) 
var15     dword             326303746    (13730002h) 
var16     dword            1087058739    (40CB3333h) 
var17     qword [3]               {0000000000000000, 
                                   0000000000000000, 
                                   0000000000000000} 
var18     qword                    40091EB851EB851E 
var19     tbyte  01234512345123451234 
var20     tbyte                3FFF8000000000000000 
--------------------------------------------------- 
 
Se observă faptul că dezasamblorul prezintă pentru fiecare variabilă în 

parte numele său simbolic, tipul, valoarea echivalentă ASCII (doar pentru tipul 
BYTE), valoarea/valorile zecimale şi/sau hexazecimale. 

Ca o ultimă remarcă, trebuie făcută precizarea că variabilelor le sunt 
asociate o serie de atribute ce le caracterizează ca entităţi ale unui program în 
limbaj de asamblare, acestea fiind: 

─ adresa de bază a segmentului de date ce conţine variabila; 

─ adresa relativă în cadrul segmentului (deplasamentul sau 
offset-ul); 

─ tipul variabilei (codificat numeric – 1, 2, 4, 8 sau 10 – în funcţie 
de numărul de octeţi folosiţi la reprezentare); 
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Aceste informaţii sunt considerate semnificative în anumite situaţii, 
programatorul putându-le accesa prin aplicarea operatorilor specializaţi ce vor 
fi prezentaţi în subcapitolul 3.4. 

3.2.3. Etichete 

Etichetele sunt folosite în două situaţii: 

─ pentru specificarea alternativă a datelor (atunci când sunt plasate 
în zona de declaraţie a variabilelor); 

─ pentru specificarea punctelor de salt în cadrul unui program (caz 
în care ele sunt localizate la nivelul codului). 

Principial, indiferent de destinaţie, o etichetă reprezintă asocierea dintre 
un nume simbolic şi adresa de memorie ce identifică locul în care este plasată 
eticheta (contorul locaţiei curente). Pentru uşurinţa înţelegerii, fără a ne 
depărta prea mult de context, putem considera că şi numele variabilelor 
reprezintă etichete punctând adresa de memorie de la care acestea sunt 
stocate. 

Declararea etichetelor face apel la directiva LABEL, având următoarea 
formă: 

nume_eticheta  LABEL  tip 
 

în care nume_eticheta este numele simbolic asociat etichetei, iar tip 
specifică tipul etichetei, dependent de destinaţia acesteia (pointer la date sau 
pointer la cod). 

În cazul datelor, tipul etichetei poate fi BYTE, WORD, DWORD, QWORD şi 
TBYTE, în cazul în care se doreşte crearea unui pointer către date de tip BYTE, 
WORD, DOUBLE-WORD, QUAD-WORD sau, respectiv, TEN-BYTES. Pentru 
înţelegere, se consideră următoarele declaraţii din secţiunea de iniţializare a 
datelor: 

label_byte  LABEL BYTE    ; Pointer la BYTE 
label_word1 LABEL WORD    ; Pointer la WORD 
var1 DW 4647h             ; Declaratie variabila 
; 
label_word2 LABEL WORD    ; Pointer la WORD 
var2 DB 48h,49h           ; Declaratie variabila 
; 
label_dword LABEL DWORD   ; Pointer la DOUBLE-WORD 
label_qword LABEL QWORD   ; Pointer la QUAD-WORD  
label_tbyte LABEL TBYTE   ; Pointer la TEN-BYTES 
var3 DB 5 DUP (50h,51h)   ; Declaratie variabila 
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După încărcarea executabilului, se examinează conţinutul memoriei de 
date (figura 3-3) punându-se în corespondenţă cu valorile itemilor definiţi în 
zona de date (prezentate în următorul listing), prin apelul la un dezasamblor 
simbolic: 

 

Memorie (hex) →  47 46 48 49 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51

Item ↓                

label_byte  47              

label_word1  47 46             

var1  47 46             

label_word2    48 49           

var2    48 49           

label_dword      50 51 50 51       

label_qword      50 51 50 51 50 51 50 51   

label_tbyte      50 51 50 51 50 51 50 51 50 51

var3      50 51 50 51 50 51 50 51 50 51

Figura 3-3. Conţinutul memoriei de date şi alocarea octeţilor pe fiecare item. 

 

Name          Type      ASCII      Decimal        Hex 
----------------------------------------------------- 
label_byte    byte      'G'             71       (47h) 
label_word1   word                   17991     (4647h) 
var1          word                   17991     (4647h) 
label_word2   word                   18760     (4948h) 
var2[0]       byte      'H'             72       (48h) 
var2[1]       byte      'I'             73       (49h) 
label_dword   dword             1364218192 (51505150h) 
label_qword   qword                 5150515051505150h 
label_tbyte   tbyte   51505150515051505150 
var3          byte [10] "PQPQPQPQPQ" 
----------------------------------------------------- 
 
Sintetic, se observă faptul că eticheta label_byte punctează către 

primul octet de date, care este octetul mai puţin semnificativ al variabilei 
var1, în consecinţă label_byte putând fi accesată în program ca o 
variabilă tip BYTE ce poartă acest nume. Spre deosebire de ea, eticheta 
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label_word1 punctează către întreg cuvântul, ea reprezentând o „copie” a 
variabilei var1. 

Reciproc, variabila var2 este declarată şi iniţializată ca un şir de doi 
octeţi, însă poate fi accesată ca un cuvânt unitar prin intermediul etichetei 
label_word2. Similar, secvenţe din succesiunea de octeţi ce corespunde 
variabilei var3 (de tip BYTE) pot compune entităţi de tip DOUBLE-WORD 
(prin label_dword), QUAD-WORD (prin eticheta label_qword) şi 
TEN-BYTES (prin label_tbyte). 

Folosirea în această manieră a etichetelor ca pointeri la date conferă 
programării în limbaj de asamblare o extraordinară flexibilitate, cu menţiunea 
că se impun precauţii deosebite, orice greşeală de accesare a datelor fiind greu 
detectabilă şi generând la rândul său efecte imprevizibile. 

La utilizarea etichetelor ca punct-ţintă al salturilor în program (pentru 
instrucţiuni de tip JMP sau CALL), tipul etichetei determină accesibilitatea 
acestui punct, astfel: 

─ pentru etichetele declarate cu tipul NEAR, saltul este permis doar 
în interiorul segmentului de cod curent; 

─ punctele delimitate de etichete cu tipul FAR pot fi atinse prin 
apeluri corespunzătoare şi din alt segment de cod decât cel curent. 

Firesc, definiţiile etichetelor, indiferent de tip (NEAR sau FAR), sunt 
permise doar în interiorul segmentelor de cod (încercarea de a le plasa în zona 
de declaraţii ale datelor fiind nu numai ilogică, ci şi semnalată ca eroare la 
asamblare). 

Pentru simplificare, limbajul de asamblare permite o definiţie echivalentă 
a tipului NEAR, de forma nume_eticheta:, aşa cum exemplifică, la nivel 
teoretic, următoarea structură pseudo-program: 

   ... 
salt1 LABEL NEAR  ; Punct de salt din segmentul curent 
salt1_alt:        ; Definitie echivalenta cu salt1 
   ... 
   ... 
   ... 
salt2 LABEL FAR   ; Punct de salt accesibil din 
   ...            ; alte segmente de cod 
   ... 
 
Un tip special de pointer la cod este considerat, aşa cum se arată în 

subcapitolul 5.4, un nume de procedură (definită cu directiva PROC), tipul 
acestei etichete de salt fiind derivat din tipul procedurii. 
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Din punct de vedere informaţional, etichetele sunt caracterizate de trei 
atribute: 

─ adresa de bază a segmentului ce conţine eticheta; 

─ adresa relativă în cadrul segmentului (offset-ul); 

─ tipul etichetei (codificat numeric: 1 pentru BYTE, 2–WORD, 
4–DWORD, 8–QWORD, 10–TBYTE, 254–FAR şi 255–NEAR). 

3.3. Definirea şi utilizarea datelor compuse 

Spre deosebire de datele simple, ce se caracterizează prin indivizibilitatea 
din punct de vedere lexical, datele compuse sunt agregate din alte entităţi – în 
general date simple. 

Unele abordări prezintă variabilele indexate ca fiind date compuse, totuşi 
lucrarea de faţă le consideră pe acestea date simple, datorită caracterului 
omogen al informaţiei, toate „elementele” individuale ale variabilelor indexate 
având aceleaşi tipuri şi semnificaţii. De aceea, în cadrul acestui subcapitol, 
atributul de „date compuse” este conferit doar structurilor şi înregistrărilor. 

3.3.1. Structuri. Operaţii asociate 

Ca şi în cazul limbajelor de nivel înalt, în limbaj de asamblare structurile 
sunt colecţii de date grupate sub un nume unic, desemnând o entitate 
sintactică. Datele individuale, purtând numele de câmpuri sau membri, sunt 
plasate în locaţii succesive de memorie, astfel încât un element de tip structură 
poate fi privit ca un bloc monolitic de memorie, subdiviziunile sale identificând 
reprezentările câmpurilor componente. 

Sintaxa de definiţie a unei structuri este 

nume_structura  STRUC 
     nume_membru_1  definitie_date 
     nume_membru_2  definitie_date 
     ... 
     nume_membru_n  definitie_date 
nume_structura  ENDS 
 

în care se remarcă prezenţa delimitatorilor STRUC şi ENDS. 

De regulă, prin această construcţie se defineşte doar tipul (şablonul) 
structurii, rezervarea efectivă a spaţiului de memorie făcându-se ulterior, în 
momentul declarării variabilelor ca având tipul nume_structura.  
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În mod obligatoriu, numele membrilor nume_membru_1, …  
nume_membru_n sunt distincte, chiar în situaţia în care câmpurile desemnate 
au tipuri diferite. 

În ceea ce priveşte definiţiile de date, acestea sunt cele uzuale, sub 
rezidenţa directivelor DB, DW, DD, DQ, DT, aşa cum au fost anterior expuse în 
paragraful 3.2.2. 

Se consideră următoarea definiţie de structură, în secţiunea de declaraţii a 
datelor unui program în limbaj de asamblare: 

TEST_S STRUC 
   a DB ? 
   b DW ? 
   c DD ? 
TEST_S ENDS 
 
Acum, TEST_S a devenit un nou tip de date, ce poate participa la definiţii 

standard, similar unei directive DB, DW etc. De exemplu, se poate defini o 
structură de tipul TEST_S, cu numele var_s: 

var_s  TEST_S  <41h,4243h,44454647h> 
 
Câteva comentarii se impun. Mai întâi, observăm că, în momentul 

definiţiei structurii, câmpurile a, b şi c nu au valori implicite. Se remarcă apoi 
modul în care câmpurilor lui var_s le sunt atribuite valori, prin includerea 
acestora între parantezele unghiulare < şi >, separate prin virgule. Construcţia 
de mai sus echivalează conceptual97 cu succesiunea de definiţii 

a DB 41h 
b DW 4243h 
c DD 44454647h 
 
Există posibilitatea ca anumitor câmpuri (sau chiar tuturor) să le fie 

asociate valori implicite, în momentul definiţiei structurii. Astfel, la declararea 
unei variabile de tipul structurii definite există posibilitatea de a păstra 
valoarea implicită a câmpului sau de a o suprascrie, ca în exemplul următor: 

TEST_S STRUC 
   a DB 41h 
   b DW 4243h 
   c DD 44454647h 
TEST_S ENDS 

                                            
97 Afirmaţia este valabilă numai prin prisma valorilor înscrise în memorie, deoarece 

definiţiile separate elimină caracterul unitar conferit de construcţia de tip structură pentru 
câmpurile sale. 
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var_s  TEST_S  < , ,0000FFFFh> 
 
Dacă se doreşte menţinerea valorii implicite asociate unui membru 

particular al structurii, în poziţia corespunzătoare (între parantezele 
unghiulare < şi >) se lasă un loc liber. Secvenţa anterioară se poate „substitui” 
acum prin 

   a DB 41h 
   b DW 4243h 
   c DD 0000FFFFh 
 

câmpurile a şi b păstrându-şi valorile implicite, în timp ce c este suprascris. 

Accesul la membrii unei structuri se face similar cazului limbajelor de 
nivel înalt. De exemplu, încărcarea în registrul acumulator a câmpului b al 
structurii var_s se face prin apelul 

MOV ax,var_s.b 
 

orice altă referire la variabilele var_s.a, var_s.b şi var_s.c fiind perfect 
validă. 

Una din problemele frecvente este aceea de acces corect la elementele 
unei variabile indexate de tip structură. Pornind de la exemplul anterior, vom 
defini o astfel de entitate indexată: 

TEST_S STRUC 
   a DB 41h 
   b DW 4243h 
   c DD 44454647h 
TEST_S ENDS 
 
var_s_idx TEST_S 10 DUP (< , , >) 
 
Evident, câmpurile primului element se accesează prin 

var_s_idx[0].a, var_s_idx[0].b şi var_s_idx[0].c. Totuşi, cel de-al 
doilea element al lui var_s_idx nu se accesează corect prin 
var_s_idx[1].a etc., ci prin var_s_idx[7].a etc. Trebuie ţinut cont de 
faptul că un element al variabilei indexate ocupă un număr de octeţi egal cu cel 
ocupat de structura tip TEST_S (7 octeţi în cazul anterior), indexul corect 
având astfel valorile 0, 7, 14,… Pentru simplificarea raţionamentului, putem 
considera partea indexată var_s_idx[0], var_s_idx[7] etc. ca un 
„pointer” la primul octet al unui element tip structură, în timp ce numele de 
câmpuri sunt „deplasamente” ce ne poziţionează în interiorul structurii, aspect 
redat grafic în figura 3-4. 
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   0 1 2 3 4 5 6 
var_s_idx[0] 41h 43h 42h 47h 46h 45h 44h 

   a ← b → ← c → 

   7 8 9 10 11 12 13 
var_s_idx[7] 41h 43h 42h 47h 46h 45h 44h 

   a ← b → ← c → 

   14 15 16 17 18 19 20 
var_s_idx[14] 41h 43h 42h 47h 46h 45h 44h 

   a ← b → ← c → 

   21 22      
        

Figura 3-4. Memoria de date alocată variabilei indexate var_s_idx. 

 

De exemplu, în secvenţa de cod 

MOV ah,var_s_idx[0].a 
MOV ax,var_s_idx[7].b 
 

prima instrucţiune încarcă în registrul ah câmpul a din primul element al lui 
var_s_idx, iar cea de-a doua încarcă în ax câmpul b din cel de-al doilea 
element al aceleiaşi variabile. 

O manieră de lucru mai naturală este aceea a determinării prin calcul, în 
program, a indexului. Anticipând în acest moment folosirea operatorului 
TYPE, care aplicat unui nume de variabilă tip structură întoarce numărul de 
octeţi pe care este reprezentată aceasta, este uşor de dedus faptul că indexul 
pentru acces la al n-lea element al variabilei indexate se calculează conform 
relaţiei: 

index = n × (TYPE nume_variabila) 
 
Particularizând pentru cazul anterior, secvenţa de program 

; calcul index: 
MOV ax,TYPE var_s_idx ; Copiaza in ax nr de octeti 
                      ; pe care este reprezentat 
                      ; un element al var_s_idx 
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MUL n                 ; Inmulteste pe ax cu n 
MOV si,ax             ; Copiaza ax in registrul special 
                      ; si (registru index)  
; acces la element conform indexului memorat in si: 
MOV ah,var_s_idx[si].a  
 

asigură accesul corect la câmpul a din elementul n al variabilei indexate 
var_s_index, n putând lua valorile 0, 1, 2,…, 9. 

Este important de reţinut faptul că gestiunea şi calculul indecşilor sunt 
exclusiv atribute ale programatorului, ceea ce – prin combinarea cu problema 
existenţei câmpurilor ce se accesează individual – complică într-o oarecare 
măsură utilizarea structurilor în programele scrise în limbaj de asamblare. 
Totuşi, chiar având în vedere limitările existente, structurile sunt relativ 
frecvent folosite atunci când se doreşte manipularea robustă a datelor ce se pot 
descrie prin şabloane fixe. 

3.3.2. Înregistrări. Operaţii asociate 

Înregistrările sunt similare structurilor împachetate utilizate într-o serie 
de limbaje de nivel înalt. În cazul limbajului de asamblare, împachetarea se 
face pe formate rigide (cu un număr fix de biţi, multiplu de 8), singurul grad de 
libertate fiind stabilirea numărului de biţi alocaţi fiecărui element individual.  

Din acest punct de vedere, o înregistrare (RECORD) se defineşte ca o 
agregare de câmpuri individuale de biţi, lungimea tipică a înregistrării fiind de 
8 sau 16 biţi. Această lungime este limitată de cuvântul de date prelucrat de 
microprocesorul de bază al familiei, 8086 (16 biţi). Evident, dacă procesorul- 
ţintă pentru care se asamblează programul este de clasă superioară, de 
exemplu pe 32 de biţi, se pot utiliza înregistrări extinse (maxim 32 de biţi în 
cazul de faţă). 

Sintaxa de declarare simplă (fără iniţializare implicită) a unei înregistrări 
este 

nume_inreg RECORD n_camp1:lung1,n_camp2:lung2,... 
 

în timp ce înregistrările cu iniţializare implicită au sintaxa 

nume_inreg RECORD n_camp1:lung1=val1,n_camp2:lung2=val2,... 
 
În construcţiile de mai sus, nume_inreg este numele sub care 

înregistrarea este identificată, n_camp1, n_camp2,… sunt numele atribuite 
câmpurilor individuale, lung1, lung2,… sunt lungimile (în biţi) ale 
câmpurilor asociate, iar val1, val2,… sunt eventualele expresii care 
iniţializează implicit membrii înregistrării. Obligatoriu, n_camp1, n_camp2,… 
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trebuie să fie distincte în cadrul programului, chiar dacă fac parte din 
înregistrări diferite. Iată câteva exemple de declaraţii: 

R1 RECORD a:4,b:4 
R2 RECORD c:7,d:1 
R3 RECORD e:3,f:2 
R4 RECORD g:1=1,h:6=0Fh,i:4=0Fh 
 
Modul în care aceste declaraţii conduc la formarea şabloanelor, la 

asamblarea standard (8086), este detaliat în figura 3-5. 

 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R1         a3 a2 a1 a0 b3 b2 b1 b0 

R2         c6 c5 c4 c3 c2 c1 c0 d0 

R3          e2 e1 e0 f1 f0 

R4  g0 h5 h4 h3 h2 h1 h0 i3 i2 i1 i0 

(R4) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figura 3-5. Şabloane pentru înregistrările R1, R2, R3 şi R4. 

 

Înregistrarea R1 ocupă 8 biţi, câmpurile sale a şi b fiind egal reprezentate 
pe câte 4 biţi (a3a2a1a0 şi b3b2b1b0). R2 are ca membri pe c (7 biţi) şi d (1 bit), 
fiind reprezentată în consecinţă tot pe 8 biţi. 

Deşi câmpurile e şi d ale lui R3 ocupă împreună doar 5 biţi, totuşi 
înregistrarea este evaluată tot pe 8 biţi, asamblorul realizând automat această 
extensie de format considerând biţii mai semnificativi R27, R26 şi R25 ca având 
implicit valoare nulă. De remarcat alinierea câmpurilor către bitul de rang 0 
(cel mai puţin semnificativ). 

În ultimul caz este realizată extensia la 16 biţi, deoarece câmpurile g, h şi 
i ale lui R4 ocupă împreună 11 biţi (depăşind astfel formatul minim de 8 biţi) 
– cu aceeaşi aliniere la bitul cel mai puţin semnificativ, R40. În plus faţă de 
cazurile anterioare acum există şi iniţializările implicite g=1 (g0=1b), h=0Fh 
(h5h4h3h2h1h0=001111b) şi i=0Fh (i3i2i1i0=1111b). 

Similar cazului structurilor, definirea înregistrărilor nu are ca efect 
alocarea de spaţiu în memorie, ci doar crearea şabloanelor. Se pot defini însă 
acum variabile de tip R1, R2, R3 sau R4, conform construcţiei următoare: 

var1 R1 <0Fh,00h> 
var2 R4 < , , > 
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în care valorile înscrise între paranteze unghiulare au rolul de iniţializare a 
câmpurilor de biţi. Cele două definiţii anterioare sunt echivalente cu definiţiile 
explicite 

var1 DB 11110000b 
var2 DB 0000010011111111b 
 
Deoarece agregarea de tip înregistrare permite lucrul cu entităţi 

(câmpuri) reprezentate pe un număr variabil de biţi, limbajul de asamblare 
prevede doi operatori specifici ce permit programatorului manipularea facilă a 
membrilor înregistrărilor. 

Operatorul WIDTH se aplică unui nume de înregistrare sau unui nume de 
câmp dintr-o înregistrare, întorcând numărul efectiv de biţi ai înregistrării 
(fără extensie la 8 sau 16 biţi), respectiv ai câmpului. De exemplu, secvenţa de 
definiţii 

numar_b1 DB WIDTH a 
numar_b2 DB WIDTH R3 
 

iniţializează variabilele numar_b1 cu 4 şi numar_b2 cu 5. 

Operatorul MASK primeşte un nume de înregistrare sau de câmp al unei 
înregistrări, furnizând o valoare numerică98 având 1 în poziţiile biţilor efectiv 
ocupaţi de înregistrare, respectiv de câmpul desemnat, şi 0 în rest. 

 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R3          e2 e1 e0 f1 f0 

MASK R3         0 0 0 1 1 1 1 1 

MASK e         0 0 0 1 1 1 0 0 

R4  g0 h5 h4 h3 h2 h1 h0 i3 i2 i1 i0 

MASK h 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Figura 3-6. Aplicarea operatorului MASK. 

 

                                            
98 Această valoare poartă numele de mască, fiind folosită la operaţii de „extragere” a 

valorilor câmpurilor, prin „mascarea” (anularea valorii) celorlalţi biţi neimplicaţi.  



Capitolul 3. Gestiunea datelor în limbaj de asamblare 

145 

Folosind definiţiile anterioare ale înregistrărilor R3 şi R4, prin aplicarea 
în diferite situaţii a operatorului MASK avem următoarele valori returnate: 

MASK R3  →          00011111b  (1Fh) 
MASK e   →          00011100b  (1Ch) 
MASK h   →  0000001111110000b (3F0h) 
 
Pentru o mai bună înţelegere, figura 3-6 detaliază modul în care s-au 

obţinut aceste valori numerice. 

3.4. Operatori uzuali 

Limbajul de asamblare recunoaşte un set de operatori (aritmetici, logici, 
relaţionali, de tip etc.) prin intermediul cărora se pot forma expresii ale căror 
valori sunt evaluate în momentul asamblării sub forma unor constante. În 
niciun caz aceşti operatori nu trebuie confundaţi cu instrucţiunile 
microprocesorului, care realizează o evaluare a valorilor (numerice, logice etc.) 
în timpul execuţiei programului. 

Tocmai datorită acestei limitări, putem spune că operatorii (în special cei 
aritmetici, logici şi relaţionali) nu au o utilitate deosebită pentru programele 
scrise în limbaj de asamblare. În plus, semnificaţia majorităţii operatorilor este 
evidentă, prin paralela ce se poate face cu limbajele de nivel înalt. De aceea, 
subcapitolul de faţă propune doar o prezentare sistematizată a acestor 
operatori (în ordine descrescătoare a precedenţei), ce se regăseşte în tabelul 
3-3. 

Tabelul 3-3 

Operatori standard 

Operator Sintaxă Semnificaţie 
Descriere 

 

1 2 3 

( ) (expresie) 
Operator de prioritate. 
Marchează o expresie pentru a fi evaluată cu 
prioritate. 

[ ]  Operator de index sau referinţă la memorie. 

LENGTH LENGTH nume 

Operator de tip. 
Se aplică doar variabilelor. 
Returnează numărul de elemente pentru variabilele 
vectoriale. În cazul variabilelor scalare, returnează 
valoarea 1. 
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1 2 3 

MASK 
MASK inregistrare 
MASK camp_inreg 

Operator specific înregistrărilor. 
Aplicat unui nume de înregistrare returnează o 
valoare numerică având valoarea 1 în poziţia biţilor 
efectiv ocupaţi de aceasta. 
În cazul câmpurilor, întoarce o valoare numerică 
având valoarea 1 în poziţia biţilor ocupaţi de 
câmpul implicat. 

SIZE SIZE nume 

Operator de tip. 
Se aplică doar variabilelor. 
Întoarce dimensiunea (globală, în cazul variabilelor 
indexate) în octeţi, pentru acestea. 

WIDTH 
WIDTH inregistrare
WIDTH camp_inreg 

Operator specific înregistrărilor. 
Aplicat unei înregistrări întoarce numărul efectiv de 
biţi ai acesteia (fără extensie la 8 sau 16 biţi). 
În cel de-al doilea caz întoarce numărul efectiv de 
biţi ocupaţi de câmp (specificat prin nume). 

HIGH HIGH expresie 
Operator de tip. 
Se aplică variabilelor de tip WORD. 
Returnează octetul mai semnificativ. 

LOW LOW expresie 
Operator de tip. 
Se aplică variabilelor de tip WORD. 
Returnează octetul mai puţin semnificativ. 

+ + expresie 
Operator aritmetic. 
Este opţional, indicând faptul că expresia 
precedată este pozitivă. 

- - expresie Operator aritmetic. 
Schimbă semnul expresiei precedate. 

OFFSET OFFSET expresie 

Operator de tip. 
Se aplică variabilelor şi etichetelor. 
Furnizează adresa relativă a unei astfel de entităţi 
faţă de baza segmentului de date/cod în care este 
definită (adresa relativă a locaţiei de unde începe 
stocarea sa în memorie). 

PTR tip PTR expresie 

Operator de tip. 
Se aplică variabilelor şi etichetelor. 
Forţează evaluarea expresiei la tipul indicat (BYTE, 
WORD, DWORD, QWORD, TBYTE, NEAR, FAR). 

SEG SEG expresie 

Operator de tip. 
Se aplică variabilelor şi etichetelor. 
Furnizează adresa de segment a expresiei (adresa 
bazei segmentului de date/cod în care este 
definită). 

THIS THIS tip 

Operator de tip. 
Creează un operand având asociate o adresă de 
segment şi un deplasament (în cadrul acestuia) 
identice cu cele ale locaţiei în care se declară 
operandul respectiv. 
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1 2 3 

TYPE TYPE expresie 

Operator de tip. 
Se aplică variabilelor şi etichetelor. 
Pentru variabile simple (şi etichete pointer la date) 
întoarce tipul acestora (numărul de octeţi pe care 
sunt reprezentate: 1, 2, 4, 8 sau 10). 
Pentru variabile tip structură întoarce numărul de 
octeţi pe este reprezentat în element al structurii. 
Pentru etichete pointer la cod întoarce tipul 
acestora (FFh sau FEh). 

* expr1 * expr2 Operator aritmetic. 
Înmulţeşte două expresii evaluate la întreg. 

/ expr1 / expr2 Operator aritmetic. 
Împarte două expresii evaluate la întreg. 

MOD expr1 MOD expr2 
Operator aritmetic. 
Evaluează restul împărţirii a două expresii evaluate 
la întreg. 

SHL expresie SHL numar

Operator logic. 
Deplasează spre stânga (SHift Left) valoarea 
binară a expresiei, cu numărul de poziţii indicate. 
Dacă numărul este negativ, deplasarea se face la 
dreapta. 

SHR expresie SHR numar

Operator logic. 
Deplasează spre dreapta (SHift Right) valoarea 
binară a expresiei, cu numărul de poziţii indicate. 
Dacă numărul este negativ, deplasarea se face la 
stânga. 

+ expr1 + expr2 Operator aritmetic. 
Adună două expresii evaluate la întreg. 

- expr1 - expr2 Operator aritmetic. 
Face diferenţa a două expresii evaluate la întreg. 

EQ expr1 EQ expr2 

Operator relaţional. 
Dacă expresiile sunt egale întoarce TRUE (valoare 
binară având toţi biţii de valoare 1), în caz contrar 
returnează FALSE (toţi biţii 0). 
Numărul de biţi depinde de tipul la care este 
evaluată expresia ce conţine operatorul EQ. 

GE expr1 GE expr2 

Operator relaţional. 
Dacă prima expresie este mai mare sau egală cu 
cea de-a doua întoarce TRUE (valoare binară 
având toţi biţii de valoare 1), în caz contrar 
returnează FALSE (toţi biţii 0). 
Numărul de biţi depinde de tipul la care este 
evaluată expresia ce conţine operatorul GE. 
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1 2 3 

GT expr1 GT expr2 

Operator relaţional. 
Dacă prima expresie este strict mai mare decât cea 
de-a doua întoarce TRUE (valoare binară având 
toţi biţii de valoare 1), în caz contrar returnează 
FALSE (toţi biţii 0). 
Numărul de biţi depinde de tipul la care este 
evaluată expresia ce conţine operatorul GT. 

LE expr1 LE expr2 

Operator relaţional. 
Dacă prima expresie este mai mică sau egală cu 
cea de-a doua întoarce TRUE (valoare binară 
având toţi biţii de valoare 1), în caz contrar 
returnează FALSE (toţi biţii 0). 
Numărul de biţi depinde de tipul la care este 
evaluată expresia ce conţine operatorul LE. 

LT expr1 LT expr2 

Operator relaţional. 
Dacă prima expresie este strict mai mică decât cea 
de-a doua întoarce TRUE (valoare binară având 
toţi biţii de valoare 1), în caz contrar returnează 
FALSE (toţi biţii 0). 
Numărul de biţi depinde de tipul la care este 
evaluată expresia ce conţine operatorul LT. 

NE expr1 NE expr2 

Operator relaţional. 
Dacă expresiile sunt diferite întoarce TRUE 
(valoare binară având toţi biţii de valoare 1), în caz 
contrar returnează FALSE (toţi biţii 0). 
Numărul de biţi depinde de tipul la care este 
evaluată expresia ce conţine operatorul NE. 

NOT NOT expresie 
Operator logic. 
Complementează bit cu bit valoarea binară a 
expresiei. 

AND expr1 AND expr2 Operator logic. 
Execută operaţia ŞI logic, la nivel de bit. 

OR expr1 OR expr2 Operator logic. 
Execută operaţia SAU logic, la nivel de bit. 

XOR expr1 XOR expr2 
Operator logic. 
Execută operaţia SAU-EXCLUSIV logic, la nivel de 
bit. 

LARGE LARGE expresie 

Operator de tip. 
Evaluează deplasamentul expresiei la o valoare pe 
32 de biţi (operaţie validă doar dacă la asamblare 
se generează cod compatibil cu procesorul 80386).

SHORT SHORT expresie 

Operator de tip. 
Forţează evaluarea expresiei la un pointer de 
instrucţiuni de tip scurt (fiind posibile salturi în 
memoria de program de maxim –128…+127 octeţi 
faţă de locaţia curentă). 
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1 2 3 

SMALL SMALL expresie 

Operator de tip. 
Evaluează deplasamentul expresiei la o valoare pe 
16 de biţi (operaţie validă doar dacă la asamblare 
se generează cod compatibil cu procesorul 80386).

.TYPE .TYPE expresie 

Operator de tip. 
Returnează un octet  a cărui valoare indică tipul 
expresiei (variabilă, etichetă sau nume de 
structură. 

 

Să ne oprim, totuşi, asupra unora din operatorii de tip a căror 
semnificaţie este mai puţin evidentă, prezentând câte un scurt exemplu de 
utilizare comentat. 

 
Operatorul TYPE: 

; Declaratii in segmentul de date: 
;  
d_l    LABEL WORD      ; Eticheta (pointer la date) 
                       ; tip WORD 
var_b  DB ?            ; Variabila tip BYTE 
var_dd DD ?            ; Variabila DOUBLE-WORD 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
label_n LABEL NEAR     ; Eticheta (pointer la cod) 
                       ; tip NEAR 
label_f LABEL FAR      ; Eticheta (pointer la cod) 
                       ; tip FAR 
... 
; se incarca in registrul al valori returnate de TYPE: 
; 
MOV al,TYPE d_l        ; al = 2 
MOV al,TYPE label_n    ; al = 0FFh 
MOV al,TYPE label_f    ; al = 0FEh 
MOV al,TYPE var_b      ; al = 1 
MOV al,TYPE var_dd     ; al = 4 
 
Operatorul LENGTH: 

; Declaratii in segmentul de date: 
; 
a     DW 10 DUP (0AB12h)   ; Vector cu 10 elemente WORD 
b     DD ?                 ; Scalar 
lung1 DB LENGTH a          ; lung1 = 10 
lung2 DB LENGTH b          ; lung2 = 1 
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Operatorul SIZE: 

; Declaratii in segmentul de date: 
; 
aa     DW 10 DUP (0AB12h)  ; vector cu 10 elemente WORD 
bb     DD ?                ; Scalar 
size1 DB SIZE aa           ; size1 = 20 
size2 DB SIZE bb           ; size2 = 4 
 
Putem remarca faptul că, pentru o variabilă dată cu numele var, este 

valabilă relaţia 

SIZE var = (LENGTH var) × (TYPE var) 
 
Operatorii  HIGH şi LOW: 

; Declaratii in segmentul de date: 
; 
var03 DB HIGH   0ABCDh     ; var03 = ABh 
var04 DB LOW    0ABCDh     ; var04 = CDh 
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4. SETUL DE INSTRUCŢIUNI ALE PROCESOARELOR 

FAMILIEI INTEL® 80X86 
 

Setul de instrucţiuni recunoscute de membrii familiei 80x86 se dovedeşte 
extrem de puternic în implementarea prelucrărilor aritmetico-logice efectuate 
asupra datelor, a manipulării (transferului) acestora, totodată existând 
posibilitatea exercitării unui control fin asupra execuţiei normale a 
programelor. 

Prezentul capitol îşi propune o trecere în revistă a acestor instrucţiuni, din 
punctul de vedere similar celui impus de un manual de referinţe tehnice (în 
care sunt expuse amănunte asupra fiecărei instrucţiuni) şi nu al unui manual 
de programare, ce detaliază modul în care se rezolvă aplicaţii particulare prin 
combinarea coerentă a instrucţiunilor disponibile (obiect al capitolelor 5, 6 şi 
7). Acesta este motivul pentru care organizarea capitolului 4 este făcută pe 
clase funcţionale, contrar abordării instrucţiunilor în ordinea importanţei şi 
aplicabilităţii lor. În plus, în cadrul fiecărei categorii se pot identifica sub-seturi 
„principale”, desemnând acele instrucţiuni de bază cu ajutorul cărora marea 
majoritate a aplicaţiilor pot fi rezolvate. Astfel, clasele şi sub-seturile larg 
acceptate de comunitatea programatorilor în limbaj de asamblare sunt: 

─ instrucţiuni de transfer, cu sub-setul: MOV, LEA, LES, PUSH, POP, 
PUSHF, POPF; 

─ instrucţiuni de conversie: CWB, CWD, XLAT; 

─ instrucţiuni aritmetice: ADD, INC, SUB, DEC, CMP, NEG, MUL, IMUL, 
DIV, IDIV; 

─ instrucţiuni logice şi la nivel de bit: AND, OR, XOR, NOT, SHL, SHR, 
RCL, RCR; 

─ instrucţiuni de intrare/ieşire: IN, OUT; 

─ instrucţiuni pentru tratarea şirurilor: MOVS, STOS, LODS; 

─ instrucţiuni de control al execuţiei (JMP, CALL, RET, INT, IRET); 

─ alte instrucţiuni (ce nu se înscriu în terminologia anterior expusă). 

Ca remarcă, poate părea surprinzător numărul relativ redus al 
instrucţiunilor „de bază”. Mai mult, se pune o întrebare legitimă: de ce aceste 
sub-seturi selectate nu includ în niciun fel instrucţiuni ale procesoarelor de 
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clasă superioară lui 8086? Răspunsul este totuşi extrem de simplu: dacă 
dorim ca un program scris în limbaj de asamblare să fie 100% portabil pe 
sisteme construite în arhitectură Intel® 80x86, atunci trebuie să ne limităm la 
utilizarea celui mai restrâns set de instrucţiuni, iar acesta nu poate fi decât cel 
al lui 8086. În plus, funcţionalitatea instrucţiunilor de categorie superioară 
(pentru microprocesoarele 80286, 80386,…) poate fi atinsă printr-o judicioasă 
proiectare a aplicaţiei, construindu-se prin secvenţe corespunzătoare 
echivalenţe ale acestora99. 

În continuare se vor detalia clasele anterior anunţate – precum şi o serie 
de instrucţiuni adiţionale, atât din punct de vedere teoretic cât şi prin scurte 
exemple (secvenţe de cod) ilustrative. 

4.1. Instrucţiuni de transfer 

Aceste instrucţiuni realizează – în diferite circumstanţe – copierea 
conţinutului unei locaţii (sursă) în altă locaţie (destinaţie), putându-se copia 
octeţi sau cuvinte100.  

Membrii acestei clase includ: MOV, XCHG, LDS, LEA, LES, LFS, LGS, 
LSS, PUSH, PUSHA, PUSHAD, PUSHF, PUSHFD, POP, POPA, POPAD, 
POPF, POPFD, LAHF şi SAHF. 

4.1.1. Instrucţiunea MOV (MOVe data) 

Forma generală: 

MOV destinatie,sursa 
 
Efect: copiază conţinutul sursei în destinaţia specificată. 

Variante de utilizare: 

MOV reg,reg 
MOV mem,reg 
MOV reg,mem 
MOV mem,data_imediata 
MOV reg,data_imediata 
MOV ax,mem 
MOV al,mem 

                                            
99 Este evident că, odată ce programatorul îşi însuşeşte stilul de programare „completă” 

în limbaj 8086, o eventuală migrare către procesoare-ţintă superioare se va face fără 
probleme. 

100 Afirmaţia este valabilă pentru cazul standard al procesorului 8086, procesoarele 
superioare admiţând şi operanzi de lungimi mai mari. 
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MOV mem,ax 
MOV mem,al 
MOV reg_seg,mem16 
MOV reg_seg,reg16 
MOV mem16,reg_seg 
MOV reg16,reg_seg 
 
Notaţii: reg reprezintă un registru de uz general al procesorului (de 8/16 

biţi la 8086, respectiv 8/16/32 de biţi la procesoarele superioare), mem o 
locaţie de memorie (cu un conţinut pe 8/16 sau 8/16/32 biţi), 
data_imediata o valoare concretă, iar reg_seg un registru de segment. 
Indicele 16 (aplicat registrelor şi locaţiilor de memorie) desemnează o lungime 
obligatorie de 16 biţi. 

Observaţii: 

─ sursa şi destinaţia nu pot fi simultan operanzi din memorie; 

─ registrul indicatorilor de condiţii şi registrul ip nu pot fi 
argumente; 

─ registrul cs nu poate fi folosit ca destinaţie; 

─ sursa şi destinaţia trebuie să aibă aceeaşi dimensiune de 
reprezentare (8/16/32 biţi); 

─ nu se pot transfera date imediate în registrele de segment 
(restricţie valabilă doar pentru procesorul 8086); 

─ operanzii nu pot fi simultan registre de segment (şi această 
restricţie se aplică exclusiv procesorului 8086); 

─ instrucţiunea MOV nu afectează indicatorii de condiţii. 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
a DW 1234h 
b DB ? 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,5               ; Registru - data imediata 
; 
MOV ax,a               ; Registru - locatie de memorie 
                       ;        identificata prin nume 
MOV b,al               ; Locatie de memorie - registru 
MOV bl,ah              ; Registru - registru 
; 
MOV bx,1               ; Registru - data imediata 
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MOV al, BYTE PTR [bx]  ; Registru - memorie (incarca 
                       ; octetul situat la adresa 
                       ; relativa continuta in bx) 
 
Exemple de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
b DB 7 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,b                          ; Sursa si destinatia 
                                  ; au dimensiuni  
                                  ; diferite 
MOV ds,5                          ; Data imediata in ds 
MOV BYTE PTR [bx+1],BYTE PTR [bx] ; Memorie – memorie 
 

4.1.2. Instrucţiunea XCHG (eXCHanGe data) 

Forma generală: 

XCHG destinatie,sursa 
 
Efect: schimbă reciproc valoarea sursei cu cea a destinaţiei. 

Variante de utilizare: 

XCHG reg,mem 
XCHG reg,reg 
XCHG ax,reg16 
XCHG eax,reg32 101 
 
Notaţii: reg reprezintă un registru de uz general al procesorului (de 8, 16 

sau 32 de biţi), mem o locaţie de memorie (cu un conţinut pe 8/16 biţi). Indicii 
16 şi 32 (aplicaţi registrelor) desemnează o lungime obligatorie de 16, 
respectiv 32 de biţi. 

Observaţii: 

─ cel puţin unul din operanzi trebuie să fie registru; 

─ registrele de segment nu se pot constitui în operanzi; 

─ ordinea operanzilor nu este semnificativă (de exemplu, apelul de 
forma XCHG reg,mem este echivalent cu XCHG mem,reg); 

─ sursa şi destinaţia trebuie să aibă aceeaşi dimensiune de 
reprezentare; 

                                            
101 Formă de utilizare a instrucţiunii XCHG valabilă doar începând cu procesorul 80386. 
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─ instrucţiunea XCHG nu afectează indicatorii de condiţii. 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
a DW 1234h 
m DB 73h 
n DB 1Ah 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,a 
; 
XCHG al,ah             ; Registru - registru 
XCHG a,ax              ; Registru - locatie de memorie 
                       ;        identificata prin nume 
; 
; urmatoarea secventa interschimba valorile m si n 
; aflate in memorie: 
MOV  al,m 
XCHG al,n 
MOV  m,al 
 
Exemple de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
a dw 1234h 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,a 
; 
XCHG al,ax             ; Operanzi de dimensiuni  
                       ; diferite 
XCHG es,ax             ; Operand registru de segment 
 

4.1.3. Instrucţiunile LDS, LES, LFS, LGS, LSS (Load…Segment) 

Forma generală: 

LxS destinatie,sursa 
 
Efect: Aceste instrucţiuni încarcă simultan valori într-un registru general 

de 16 biţi şi într-un registru de segment. Registrul de segment implicat se 
determină din mnemonica instrucţiunii. 
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Variante de utilizare: 

LDS reg16,mem32 
LES reg16,mem32 
LFS reg16,mem32 
LGS reg16,mem32 
LSS reg16,mem32 102

 

 
Notaţii: reg16 reprezintă un registru de uz general (de 16 biţi) al 

procesorului, iar mem32 o locaţie de memorie desemnând o entitate de 32 de 
biţi (de exemplu o variabilă DOUBLE-WORD definită cu DD). 

Observaţii: 

─ LDS şi LES sunt singurele instrucţiuni care, în cazul procesoarelor 
8086 şi 80286, operează direct cu valori reprezentate pe mai mult 
de 16 de biţi; 

─ pentru un cuvânt dublu specificat de mem32, LDS, LES, LFS, LGS 
sau LSS încarcă în registrul reg16 precizat cei 16 biţi mai puţin 
semnificativi, restul de 16 biţi (mai semnificativi) fiind încărcaţi 
într-unul din registrele ds, es, fs, gs sau, respectiv, ss; 

─ apelul LDS reg16,mem32 este echivalent cu următoarele atribuiri: 
reg16 ← [mem32], ds ← [mem32+2]103; 

─ apelul LES reg16,mem32 este echivalent cu următoarele atribuiri: 
reg16 ← [mem32], es ← [mem32+2]; 

─ apelul LFS reg16,mem32 este echivalent cu următoarele atribuiri: 
reg16 ← [mem32], fs ← [mem32+2]; 

─ apelul LGS reg16,mem32 este echivalent cu următoarele atribuiri: 
reg16 ← [mem32], gs ← [mem32+2]; 

─ apelul LSS reg16,mem32 este echivalent cu următoarele atribuiri: 
reg16 ← [mem32], ss ← [mem32+2]; 

─ aceste instrucţiuni încarcă un cuvânt de 32 de biţi localizat în 
memorie; ele nu pot fi folosite pentru încărcarea adresei explicite 
la care se află depusă o variabilă; 

─ instrucţiunile nu afectează indicatorii de condiţii. 

                                            
102 Ultimele trei formate sunt valabile exclusiv pentru procesoarele 80386 şi ulterioare. 
103 Notaţia[mem32] are semnificaţia „conţinutul locaţiei de memorie mem32”. 
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Exemplu de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
c DB ? 
d DB ? 
c_addr DD c              ; Adresa FAR a lui c 
d_addr DD d              ; Adresa FAR a lui d 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
LDS si,c_addr            ; si=[c_addr] (deplasamentul 
                         ; lui c in cadrul segmentului 
                         ; in care e definit) 
                         ; ds=[c_addr+2] (adresa de 
                         ; segment a lui c) 
; 
LES di,d_addr            ; di=[d_addr] 
                         ; es=[d_addr+2] 
; 
MOV BYTE PTR ds:[si],23h ; Referire indexata la c 
                         ; (c ia valoarea 23h) 
MOV BYTE PTR es:[di],45h ; Referire indexata la d 
                         ; (d ia valoarea 45h) 
 

4.1.4. Instrucţiunea LEA (Load Effective Address) 

Forma generală: 

LEA destinatie,sursa 
 
Efect: Copiază la destinaţie adresa efectivă a unui operand specificat. 

Deoarece acesta se află stocat în memorie, adresa efectivă este reprezentată de 
deplasamentul în cadrul segmentului ce conţine operandul implicat.  

Variante de utilizare: 

LEA reg16,mem 
LEA reg32,mem 104

 

 
Notaţii: reg reprezintă un registru de uz general al procesorului (de 16 

sau 32 de biţi, conform specificaţiei), iar mem identifică o locaţie de memorie. 

                                            
104 Apel valabil începând cu procesorul 80386. 
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Observaţii: 

─ LEA este folosită de obicei pentru încărcarea registrelor de bază 
sau de segment cu adresele efective (offset-urile) de interes, în 
vederea unor adresări ulterioare; 

─ instrucţiunea LEA nu afectează indicatorii de condiţii. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
e DB 9Fh 
f DW 1111h,2222h,3333h,4444h,5555h 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
LEA ax,e       ; Incarca ax cu adresa lui e, relativa 
               ; la baza segmentului de date, 
               ; Echivalent cu MOV ax,OFFSET e  
LEA bx,e       ; Incarca bx cu offset-ul lui e 
LEA ax,[bx]    ; Apel echivalent cu LEA ax,e 
LEA ax,3[bx]   ; Apel echivalent cu MOV ax,3+OFFSET e 
; 
LEA bx,f           ; Incarca bx cu offset-ul lui e 
MOV si,2*(TYPE f)  ; si = 4 
MOV ax,[bx][si]    ; Adresare indexata a lui ax 
                   ; (se incarca al treilea element 
                   ; al lui f, deci ax = 3333h) 
 

4.1.5. Instrucţiuni de tip PUSH şi POP (PUSH to stack, POP from stack) 

Forma generală: 

PUSH sursa 
POP  destinatie 
 
Efect: Instrucţiunile de tip PUSH depun sursa în vârful stivei organizate în 

memorie, iar cele tip POP extrag valoarea din vârful stivei, atribuind-o 
destinaţiei. 

Variante de utilizare: 

PUSH   reg16 
POP    reg16 
PUSH   reg_seg 
POP    reg_seg 
PUSH   mem16 
POP    mem16 
PUSHF 
POPF 
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PUSH   data_imediata 105 
PUSHA 
POPA 
PUSH   reg32 106 
POP    reg32 
PUSH   mem32 
POP    mem32 
PUSHW  [reg16] 
POPW   [reg16] 
PUSHD  [reg16] 
POPD   [reg16] 
PUSHFD 
POPFD 
PUSHAD 
POPAD 
 
Notaţii: reg reprezintă un registru de uz general (de 16 biţi pentru 8086 

şi 80286, respectiv 32 biţi pentru procesoarele de clasă 80386 sau superioare), 
mem o locaţie de memorie (cu un conţinut pe 16/32 biţi, conform specificaţiei), 
data_imediata o valoare concretă,  iar reg_seg un registru de segment. 

Observaţii: 

─ primele două instrucţiuni depun (PUSH) şi extrag (POP) în/din 
stivă un registru general de 16 biţi al procesorului; 

─ următoarele două instrucţiuni depun şi extrag un registru de 
segment, cu observaţia că registrul cs poate fi doar depus 
(restaurarea sa ar conduce la salturi greu controlabile în execuţie); 

─ PUSH mem16, respectiv POP mem16, depun şi extrag din stivă 
conţinutul unor locaţii de memorie; 

─ PUSHF şi POPF depun şi extrag din stivă conţinutul registrului de 
stare a procesorului (indicatorii de condiţii); 

─ PUSH data_imediata este admis numai de procesoarele 80286 
şi ulterioare, realizând depunerea în stivă a unei valori concrete; 

─ PUSHA şi POPA depun şi extrag din stivă conţinutul tuturor 
registrelor procesorului, exclusiv registrul de stare; PUSHA (PUSH 
All) depune registrele în ordinea ax, cx, dx, bx, sp, bp, si, di, iar 
POPA (POP All) le reface în ordine inversă; 

                                            
105 Acest apel şi următoarele două (PUSHA şi POPA) sunt valabile începând cu 

procesorul 80286. 
106 Acest apel şi cele succesive sunt valabile începând cu procesorul 80386. 
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─ instrucţiunile PUSH şi POP specifice procesorului 80386 au efect 
similar celor utilizate de procesoarele 8086 şi 80286, ele operând 
însă (şi) cu entităţi pe 32 de biţi (reg32,  mem32); 

─ începând cu procesoarele 80386, la operaţiile indirecte cu 
memoria (cu referire tip [reg16]) pentru care nu se poate 
determina forma de reprezentare a datelor (de exemplu, [bx] 
poate puncta o entitate pe 16 sau 32 de biţi), se folosesc explicit 
PUSHW (PUSH Word) şi POPW (POP Word) pentru operaţii pe 16 
biţi, respectiv PUSHD (PUSH Double) şi POPD (POP Double) 
pentru operaţii pe 32 de biţi; 

─ PUSHFD şi POPFD depun şi extrag din stivă conţinutul registrului 
de stare, pentru procesoarele 80386 şi ulterioare; 

─ PUSHAD şi POPAD depun şi extrag din stivă conţinutul tuturor 
registrelor procesorului de tip 80386 sau superior, exclusiv 
registrul de stare – operând similar instrucţiunilor PUSHA şi POPA 
caracteristice procesoarelor pe 16 biţi. 

Execuţia instrucţiunilor de tip PUSH şi POP poate fi detaliată printr-o 
succesiune de operaţii elementare, ce sunt sintetizate în tabelul 4-1. 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
mem1 DW 0FFFFh 
mem2 DW ? 
mem3 DB 23h 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV  ax,1234h  ; ax = 1234h 
PUSH ax        ; Salveaza ax in stiva 
POP  bx        ; Extrage valoarea din stiva si o 
               ; Atribuie lui bx (bx = 1234h) 
; 
PUSH mem1      ; Salveaza variabila mem1 (0FFFFh) 
POP  mem2      ; Extrage valoarea din stiva si o 
               ; atribuie lui mem2 (mem2 = 0FFFFh) 
;  
PUSHF          ; Depune registrul flag-urilor 
POP  mem2      ; Inscrie variabila mem2 
 
Exemple de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
mem3 DB 54h 
... 
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; Declaratii in segmentul de cod: 
PUSH al        ; Operand pe 8 biti 
PUSH mem3      ; Operand pe 8 biti 
POP  cs        ; Registrul cs nu poate fi 
               ; restaurat din stiva 

Tabelul 4-1 

Detalierea instrucţiunilor PUSH şi POP 

Tip instrucţiune 
Exemplu 

Secvenţiere Imagine detaliată a stivei 

sp2+2(=sp1)   

sp2+1 ah → 12h

PUSH pe 16 biţi 
 
MOV  ax,1234h 
PUSH ax 

sp2       ← sp1 – 2 * 
[ss:sp2]  ← LOW (operand)
[ss:sp2+1]← HIGH(operand) sp2 al → 34h

sp1+2(=sp2)   

sp1+1 12h → ah 
POP pe 16 biţi 
 
POP ax 

LOW (operand)←[ss:sp1] 

HIGH(operand)←[ss:sp1+1] 

sp2          ← sp1 + 2 sp1
 

34h → al 

sp2+4(=sp1)    

sp2+3    → 12h

sp2+2    → 34h

sp2+1 ah → 56h

PUSH pe 32 biţi 
 
MOV  eax,12345678h 
PUSH eax 

sp2        ← sp1 - 4 

[ss:sp2]   ← OCTET INF. 
               operand 
... 

[ss:sp2+3] ← OCTET SUP. 
               operand sp2 

e 
a 
x 

al → 78h

sp1+4(=sp2)    

sp1+3 12h →    
sp1+2 34h →    
sp1+1 56h → ah 

POP pe 32 biţi 
 
POP eax 

OCTET INFERIOR 

     operand ←[ss:sp1] 
...  
OCTET SUPERIOR 

     operand ←[ss:sp1+3] 

sp2          ←sp1 + 4 sp1
 

78h → al 

e
a
x

* sp1 semnifică adresa vârfului stivei (Stack Pointer) înainte de execuţia 
instrucţiunii, iar sp2 noua valoare (la finalul execuţiei). 

4.1.6. Instrucţiunile LAHF şi SAHF (Load/Store AH from/into Flags) 

Forma generală: 

LAHF 
SAHF 
 
Efect: LAHF încarcă registrul ah cu partea mai puţin semnificativă a 

registrului indicatorilor, în timp ce SAHF efectuează operaţia reciprocă 
(încărcând registrul flag-urilor cu valoarea lui ah). 
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Observaţii: 

─ LAHF şi SAHF reprezintă componente arhaice ale setului de bază 
de instrucţiuni 8086, fiind iniţial destinate compatibilizării cu 
procesorul 8080; utilitatea actuală a lor este extrem de redusă (şi, 
într-o oarecare măsură, nerecomandată); 

─ instrucţiunea LAHF nu afectează indicatorii de condiţii, în timp ce 
SAHF, prin natura ei, suprascrie indicatorii SF, ZF, AF, PF şi CF; 

─ faptul că aceste instrucţiuni nu operează cu indicatorii OF, DF, IF 
şi TF reprezintă o importantă limitare. 

4.2. Instrucţiuni de conversie 

Această categorie include, printre altele, instrucţiunile CBW, CWD, CWDE, 
CDQ, MOVSX, MOVZX şi XLAT, ce sunt folosite atât pentru schimbarea 
formatului de reprezentare, cât şi pentru translatarea valorilor conform unor 
tabele predefinite. 

4.2.1. Instrucţiunile CBW, CWD, CWDE şi CDQ (Convert … to …) 

Forma generală: 

CBW 
CWD 
CWDE 107 
CDQ 
 
Efect: Aceste instrucţiuni realizează conversia unor valori de la o 

reprezentare pe 8 biţi la una pe 16 biţi, de la 16 la 32 de biţi, respectiv de la 32 
la 64 de biţi, realizând şi extensia semnului (prin copierea bitului de semn al 
valorii iniţiale în biţii adăugaţi la reprezentare). 

Observaţii: 

─ CBW (Convert Byte to Word) extinde o valoare reprezentată pe 8 
biţi, stocată în registrul al, la registrul ax; ea copiază bitul cel mai 
semnificativ al lui al (bitul 7) în biţii 8-15 ai lui ax.  

─ CWD (Convert Word to Double) extinde o valoare pe 16 biţi 
memorată în registrul ax la o valoare pe 32 de biţi, în perechea de 

                                            
107 CWDE şi CDQ fac parte din repertoriul de instrucţiuni ale procesoarelor 80386 şi 

ulterioare acestora. 
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registre dx:ax, copiind bitul cel mai semnificativ al lui ax în 
registrul dx.  

─ CWDE (Convert Word to Double Extended) este o instrucţiune a 
procesoarelor 80386 şi ulterioare, similară lui CWD, cu excepţia 
faptului că extinderea valorii din ax se face în registrul de 32 de 
biţi eax.  

─ CDQ (Convert Double to Quad), valabilă tot de la procesoarele 
80386, extinde o valoare pe 32 de biţi memorată în registrul eax 
la o valoare pe 64 de biţi, în perechea de registre edx:eax, 
copiind bitul cel mai semnificativ (poziţia 31) al lui eax în 
registrul edx; 

─ prin efectele lor, aceste instrucţiuni realizează aşa-numita extensie 
de semn a acumulatorului, necesară la efectuarea corectă a 
operaţiilor aritmetice de înmulţire şi împărţire; 

─ extensia unei valori de 8 biţi la 32 sau 64 de biţi se poate face prin 
aplicarea succesivă a instrucţiunilor prezentate; 

─ CBW, CWD, CWDE şi CDQ nu afectează indicatorii de condiţii. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,0   ; ax = 0000h 
MOV al,-7  ; al = F9h  
           ; (-7 in complement fata de 2, pe  8 biti) 
CBW        ; ax = FFF9h  
           ; (-7 in complement fata de 2, pe 16 biti) 
CWD        ; dx:ax = FFFFFFF1h  
           ; (-7 in complement fata de 2, pe 32 biti) 
 

4.2.2. Instrucţiunile MOVSX şi MOVZX (MOVe with Sign eXtension / MOVe 
with Zero eXtension) 108 

Forma generală: 

MOVSX destinatie,sursa 
MOVZX destinatie,sursa 
 
Efect: Aceste instrucţiuni realizează conversia unor valori de la 

reprezentarea pe 8/16 biţi a sursei la reprezentarea pe 16/32 de biţi a 
destinaţiei. MOVSX realizează şi extensia semnului (prin copierea bitului de 

                                            
108 Valabile începând de la procesorul 80386. 
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semn al valorii iniţiale în biţii adăugaţi la reprezentare), în timp ce MOVZX 
completează cu zero biţii de extensie. 

Variante de utilizare: 

MOVSX reg16,mem8 
MOVSX reg16,reg8 
MOVSX reg32,mem8 
MOVSX reg32,reg8 
MOVSX reg32,mem16 
MOVSX reg32,reg16 
 
MOVZX reg16,mem8 
MOVZX reg16,reg8 
MOVZX reg32,mem8 
MOVZX reg32,reg8 
MOVZX reg32,mem16 
MOVZX reg32,reg16 
 
Notaţii: reg desemnează un registru general al microprocesorului, iar 

mem identifică o locaţie de memorie. Indicii 8, 16 sau 32 impun lungimea de 
reprezentare a entităţii referite. 

Observaţii: 

─ MOVSX reprezintă o extensie a instrucţiunilor CBW, CWD şi CWDE, 
orice utilizare a acestora putând fi substituită de apeluri MOVSX 
corespunzătoare; 

─ MOVZX operează similar lui MOVSX, cu excepţia extensiei semnului; 

─ MOVSX şi MOVZX nu afectează indicatorii de condiţii. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var01 DB -7 
var02 DW –5 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV   ax,0       ; ax = 0000h 
; 
MOVSX ax,var01   ; ax = FFF9h  
                 ; (-7 in complement fata de 2 
                 ;   reprezentat pe 16 biti) 
; 
MOVZX ax,var01   ; ax = 00F9h (fara extensie semn) 
; 
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MOVSX eax,var02  ; eax=FFFFFFFBh  
                 ; (-5 in complement fata de 2 
                 ;   reprezentat pe 32 biti) 
; 
MOVSX edx,ax     ; edx=FFFFFFFBh  
                 ; (-5 in complement fata de 2 
                 ;   reprezentat pe 32 biti) 
 

4.2.3. Instrucţiunea XLAT (transLATe) 

Forma generală: 

XLAT 
 
Efect: Aduce în registrul al conţinutul octetului de la adresa bx+al 

(relativă la baza segmentului de date). 

Observaţii: 

─ această instrucţiune nu are argumente; 

─ este folosită în conjuncţie cu tabele de translatare (ceea ce justifică 
folosirea acronimului XLAT); 

─ folosirea acestei instrucţiuni nu implică modificări ale 
indicatorilor de condiţii. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
tab_hex DB '0123456789ABCDEF' 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
; translatare zecimal-hexa: 
; 
MOV bx,OFFSET tab_hex  ; Incarca in bx adresa 
                       ; de inceput a tabelei 
                       ; de translatare 
MOV al,5               ; Incarca in ax valoarea 
                       ; de translatat 
                       ; (indexul din tabela) 
XLAT                   ; Dupa translatare: al=35 
                       ; (codul ASCII al lui '5') 
MOV al,12              ; 12=Ch 
XLAT                   ; al=67 (codul ASCII al lui 'C') 
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4.3. Instrucţiuni aritmetice 

Instrucţiunile setului destinat prelucrărilor aritmetice sunt deosebit de 
flexibile şi puternice, permiţând efectuarea de adunări, scăderi, înmulţiri şi 
împărţiri, alături de o serie de conversii şi ajustări ale rezultatelor. Dintre 
membrii acestui set, subcapitolul de faţă prezintă în detaliu instrucţiunile ADD, 
ADC, INC, XADD, AAA, DAA, SUB, SBB, DEC, AAS, DAS, CMP, CMPXCHG, 
CMPXCHG8B, NEG, MUL, IMUL, AAM, DIV, IDIV şi AAD. 

4.3.1. Instrucţiuni specifice adunării: ADD, ADC, INC, XADD, AAA şi 
DAA 

Forma generală: 

ADD  destinatie,sursa 
ADC  destinatie,sursa 
INC  destinatie 
XADD destinatie,sursa 
AAA 
DAA 
 
Efect: 

ADD adună sursa la valoarea destinaţiei: 

destinatie ← destinatie + sursa 
 
ADC (ADD with Carry) adună sursa la valoarea destinaţiei, împreună cu 

indicatorul de transport CF: 

destinatie ← destinatie + sursa + CF 
 
INC (INCrement) incrementează cu o unitate destinaţia: 

destinatie ← destinatie + 1 
 
XADD (eXchange and ADD) este o instrucţiune prezentă începând de la 

procesoarele 80486; ea adună sursa la valoarea destinaţiei, copiind însă 
valoarea originală a destinaţiei în locaţia sursei, conform următoarei 
secvenţieri: 

temp       ← destinatie 
destinatie ← destinatie + sursa 
sursa      ← temp 
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AAA (ASCII Adjust after Addition) efectuează corecţia valorii înscrise în 
acumulator (ax), în urma unei adunări ai cărei operanzi sunt reprezentaţi sub 
forma BCD despachetată 109, conform schemei: 

if ((al AND 0Fh) 110 > 9 OR (AF = 1)) then 
     if (CPU = 8086) then 
          al ← al + 6  ; Valabil numai pentru 8086 
     else 
          ax ← ax + 6  ; Valabil incepand cu 80286 
     endif 
     ah ← ah + 1 
     AF ← 1            ; Seteaza AF 
     CF ← 1            ; Seteaza CF 
else 
     AF ← 0            ; Reseteaza AF 
     CF ← 0            ; Reseteaza CF 
endif 
al ← al AND 0Fh 
 
DAA (Decimal Adjust after Addition) efectuează corecţia valorii înscrise în 

acumulator (al), în urma unei adunări ai cărei operanzi sunt reprezentaţi sub 
forma BCD împachetată, conform schemei: 

if ((al AND 0Fh) 111 > 9 OR (AF = 1)) then 
     al ← al + 6 
     AF ← 1            ; Seteaza AF 
endif 
if ((al > 9Fh) OR (CF = 1)) then 
     al ← al + 60h 
     CF ← 1;           ; Seteaza CF 
endif 
 
Variante de utilizare: 

ADD  reg,reg 
ADD  reg,mem 
ADD  reg,data_imediata 
ADD  mem,reg 

                                            
109 Aşa cum arată subcapitolul 1.2, forma BCD despachetată presupune reprezentarea 

unei cifre BCD pe 8 biţi (sub forma 0000xxxx), spre deosebire de forma împachetată în care 
o astfel de cifră este reprezentată pe 4 biţi. 

110 Se maschează cei 4 biţi mai semnificativi ai lui al. 

111 Se maschează cei 4 biţi mai semnificativi ai lui al. 
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ADD  mem,data_imediata 
 
ADC  reg,reg 
ADC  reg,mem 
ADC  reg,data_imediata 
ADC  mem,reg 
ADC  mem,data_imediata 
 
INC  reg 
INC  mem 
 
XADD mem,reg 
XADD reg,reg 
 
AAA 
DAA 
 
Notaţii: reg desemnează un registru general al procesorului, mem 

identifică o locaţie de memorie (prin numele său), iar data_imediata este o 
valoare concretă (numerică). 

Observaţii: 

─ ADD şi ADC afectează în mod identic indicatorii de condiţii; în cazul 
acestor două instrucţiuni, activarea fanioanelor are următoarele 
semnificaţii: OF – depăşire la adunarea numerelor cu semn, CF – 
depăşire la adunarea numerelor fără semn, SF – rezultat negativ 
(bitul cel mai semnificativ este 1), ZF – rezultat nul, AF – depăşire 
la cea mai puţin semnificativă tetradă (în cazul adunării 
numerelor reprezentate în BCD), PF – număr par de biţi cu 
valoarea 1 în cele mai puţin semnificative 8 poziţii ale rezultatului; 

─ ADD şi ADC acceptă operanzi de 8, 16 şi 32 biţi (bineînţeles, în 
funcţie de procesorul-ţintă), ambii operanzi trebuind să aibă 
aceeaşi dimensiune; 

─ neexistând posibilitatea adunării directe memorie la memorie 
(mem3 = mem1 + mem2), aceasta se poate realiza prin 
intermediul unui registru general, modalitate prezentată şi în 
exemplul ilustrativ următor; 

─ din considerente de optimizare a codului generat, este 
recomandată plasarea unuia dintre operanzii instrucţiunilor ADD 
şi ADC în registrul acumulator (al, ax sau eax, după caz); 

─ cu excepţia lui CF, instrucţiunea INC afectează fanioanele de 
condiţii în acelaşi fel cu ADD; 
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─ INC acceptă operanzi de 8, 16 şi 32 biţi; 

─ pentru accelerarea execuţiei programului se recomandă folosirea 
INC reg şi INC mem ca substitut pentru ADD reg,1, respectiv 
ADD mem,1; 

─ cu excepţia copierii valorii iniţiale a destinaţiei în locaţia sursei, 
XADD prezintă caracteristici identice instrucţiunii ADD; 

─ la execuţia instrucţiunii DAA, activarea fanioanelor are 
următoarele semnificaţii: CF – depăşire aritmetică, SF – rezultat 
negativ, ZF – rezultat nul, AF – depăşire la cea mai puţin 
semnificativă tetradă, PF – număr par de biţi cu valoarea 1 în cele 
mai puţin semnificative 8 poziţii ale rezultatului; 

─ instrucţiunea AAA afectează doar fanioanele CF (pentru 
semnalarea depăşirii aritmetice) şi AF (depăşire la cea mai puţin 
semnificativă tetradă). 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var01 DB 20 
var02 DB 15 
sum   DB ?   
var03 DW 300 
var04 DW 54 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,5       ; ax=5 
ADD ax,10      ; ax=15 
ADD ax,var03   ; ax=315 
MOV bx,2       ; bx=2 
ADD ax,bx      ; ax=317 
; 
MOV al,var01   ; al=20 
ADD al,var02   ; al=35 
MOV sum,al     ; sum=var01+var02 
; 
MOV ax,0FFFFh  ; ax=FFFFh 
ADD ax,1       ; ax=0000h, CF=1        
ADC ax,0       ; ax=0001h, CF=0 
; 
XADD var04,ax  ; ax=54, var04=55 
; 
MOV al,76h     ; al=76 (BCD) 
ADD al,18h     ; al=8E (suma - incorecta in BCD!) 
DAA            ; al=94 (suma corecta in BCD) 
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Exemple de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var01 DB 20 
var02 DB 15 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
ADD ax,al        ; Operanzi de lungimi diferite 
ADD var01,var02  ; Adunare memorie – memorie 
 

4.3.2. Instrucţiuni specifice scăderii: SUB, SBB, DEC, AAS şi DAS 

Forma generală: 

SUB destinatie,sursa 
SBB destinatie,sursa 
DEC destinatie 
AAS 
DAS 
 
Efect: 

SUB (SUBtract) scade sursa din valoarea destinaţiei: 

destinatie ← destinatie - sursa 
 
SBB (SuBtract with Borrow) scade sursa şi indicatorul de transport CF din 

valoarea destinaţiei (luându-se astfel în considerare un eventual împrumut 
anterior): 

destinatie ← destinatie - sursa - CF 
 
DEC (DECrement) decrementează cu o unitate destinaţia: 

destinatie ← destinatie - 1 
 
AAS (ASCII Adjust for Subtraction) efectuează corecţia valorii înscrise în 

acumulator (ax), în urma unei scăderi ai cărei operanzi sunt reprezentaţi sub 
forma BCD despachetată, conform schemei 

if ((al AND 0Fh) 112 > 9 OR AF = 1) then 
     al ← al - 6 
     ah ← ah - 1 
     AF ← 1            ; Seteaza AF 

                                            
112 Se maschează cei 4 biţi mai semnificativi ai lui al. 
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     CF ← 1            ; Seteaza CF 
else 
     AF ← 0            ; Reseteaza AF 
     CF ← 0            ; Reseteaza CF 
endif 
al ← al and 0Fh 
 
DAS (Decimal Adjust for Subtraction) efectuează corecţia valorii înscrise 

în acumulator (al), în urma unei scăderi ai cărei operanzi sunt reprezentaţi 
sub forma BCD împachetată, conform schemei: 

if ((al AND 0Fh) 113 > 9 OR (AF = 1)) then 
     al ← al - 6 
     AF ← 1            ; Seteaza AF 
endif 
if (al > 9Fh OR CF = 1) then 
     al ← al - 60h 
     CF ← 1            ; Seteaza CF 
endif 
 
Variante de utilizare: 

SUB reg,reg 
SUB reg,mem 
SUB mem,reg 
SUB reg,data_imediata 
SUB mem,data_imediata 
 
SBB reg,reg 
SBB reg,mem 
SBB mem,reg 
SBB reg,data_imediata 
SBB mem,data_imediata 
 
DEC reg 
DEC mem 
 
AAS 
DAS 
 
Notaţii: reg desemnează un registru general al procesorului, mem 

identifică o locaţie de memorie (prin numele său), iar data_imediata este o 
valoare concretă (numerică). 
                                            

113 Se maschează cei 4 biţi mai semnificativi ai lui al. 
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Observaţii: 

─ SUB şi SBB afectează în mod identic indicatorii de condiţii; în cazul 
acestor două instrucţiuni, activarea fanioanelor are semnificaţiile: 
OF – depăşire la scăderea numerelor cu semn, CF – depăşire 
(împrumut) la scăderea numerelor fără semn, SF – rezultat 
negativ (bitul cel mai semnificativ este 1), ZF – rezultat nul, AF – 
depăşire (împrumut) la cea mai puţin semnificativă tetradă (în 
cazul scăderii numerelor reprezentate în BCD), PF – număr par de 
biţi cu valoarea 1 în cele mai puţin semnificative 8 poziţii ale 
rezultatului; 

─ poziţionarea indicatorilor de condiţii CF, SF, OF şi ZF în urma 
execuţiei instrucţiunii SUB semnalează în mod nemijlocit relaţia în 
care se află cei doi operanzi (egalitate, inegalitate, mai mare, mai 
mare sau egal, mai mic, mai mic sau egal) – mai multe detalii se 
pot regăsi la instrucţiunea CMP, în paragraful 4.3.3; 

─ SUB şi SBB acceptă operanzi de 8, 16 şi 32 biţi (în funcţie de 
procesorul-ţintă), ambii operanzi trebuind să aibă aceeaşi 
dimensiune; 

─ neexistând posibilitatea scăderii directe memorie la memorie 
(mem3=mem1-mem2), aceasta se poate realiza prin intermediul 
unui registru general, după cum prezintă şi exemplul ilustrativ 
următor; 

─ deoarece scăderea nu este comutativă, un calcul de forma 
destinatie=sursa–destinatie necesită o succesiune de 
instrucţiuni (în ipoteza în care se doreşte păstrarea valorii 
operandului sursă), modalitate prezentată în acelaşi exemplu 
ilustrativ; 

─ din considerente de optimizare a codului generat, este 
recomandată plasarea unuia dintre operanzii instrucţiunilor SUB 
şi SBB în registrul acumulator (al, ax sau eax, după caz); 

─ cu excepţia lui CF, instrucţiunea DEC afectează fanioanele de 
condiţii în acelaşi fel cu SUB; 

─ DEC acceptă operanzi de 8, 16 şi 32 biţi; 

─ pentru accelerarea execuţiei programului se recomandă folosirea 
DEC reg şi DEC mem ca substitut pentru SUB reg,1, respectiv 
SUB mem,1; 
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─ la execuţia instrucţiunii DAS, activarea fanioanelor are 
următoarele semnificaţii: CF – depăşire aritmetică (împrumut), 
SF – rezultat negativ, ZF – rezultat nul, AF – depăşire (împrumut) 
la cea mai puţin semnificativă tetradă, PF – număr par de biţi cu 
valoarea 1 în cele mai puţin semnificative 8 poziţii ale rezultatului; 

─ instrucţiunea AAS afectează doar fanioanele CF (pentru 
semnalarea depăşirii sau a împrumutului aritmetic) şi AF 
(depăşire sau împrumut la cea mai puţin semnificativă tetradă). 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var01 DB 20 
var02 DB 15 
dif   DB ?   
var03 DW 300 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,400     ; ax=400 
SUB ax,100     ; ax=300 
SUB ax,var03   ; ax=0, ZF=1 
MOV bx,200     ; bx=200 
SUB ax,bx      ; ax=65336 (-200 in complement 
               ;           fata de 2) 
MOV al,var01   ; al=20 
SUB al,var02   ; al=5 
MOV dif,al     ; dif=var01-var02 
; 
MOV al,var01 
SUB al,var02 
MOV var02,al   ; Calcul corect var02=var01-var02 
; 
MOV ax,0000h   ; ax=0000h 
SUB ax,1       ; ax=FFFFh, CF=1        
SBB ax,0       ; ax=FFFEh, CF=0 
; 
MOV al,76h   ; al=76 (BCD) 
SUB al,18h   ; al=5E (diferenta - incorecta in BCD!) 
DAS          ; al=58 (diferenta corecta in BCD) 
 
Exemple de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var01 DB 20 
var02 DB 15 
... 
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; Declaratii in segmentul de cod: 
SUB ax,al        ; Operanzi de lungimi diferite 
SUB var01,var02  ; Scadere memorie – memorie 
MOV al,var01 
SUB var02,al     ; Calcul gresit al diferentei 
                 ; var02=var01-var02 (se calculeaza 
                 ;       de fapt var02=var02-var01) 
 

4.3.3. Instrucţiunea CMP (CoMPare) 

Forma generală: 

CMP destinatie,sursa 
 
Efect: Realizează o scădere temporară destinatie-sursa, la fel ca şi 

SUB, cu excepţia faptului că sunt afectaţi doar indicatorii de condiţii (rezultatul 
scăderii nefiind memorat în locaţia sursei). Uzual, testarea valorii fanioanelor 
este folosită ca mecanism de generare a structurilor decizionale (de exemplu 
if-then-else), prin conjuncţie cu instrucţiunile de salt condiţionat. 

Considerându-se doi operanzi – op1 şi op2 – reprezentaţi (de exemplu) 
pe 16 biţi, analiza indicatorilor de condiţii efectuată în urma unui apel general 
CMP op1,op2 relevă raportul în care se află cei doi operanzi implicaţi, aşa 
cum se prezintă în continuare. 

ZF este setat (valoare 1 logic) dacă şi numai dacă op1=op2; în aceste 
condiţii ZF se foloseşte pentru testarea egalităţii sau inegalităţii. 

SF este setat dacă rezultatul scăderii temporare este negativ. Deşi la 
prima vedere s-ar părea că semnificaţia este op1<op2, acest fapt nu este 
întotdeauna adevărat. Considerând cazul numerelor cu semn, dacă de exemplu 
op1=7FFFh=32767d şi op2=FFFFh=-1d, op1-op2=8000h, deci SF=1. În 
cazul numerelor fără semn, dacă op1=FFFFh=65535d şi op2=0001h=1d, 
op1-op2=FFFEh, deci din nou avem SF=1. De aceea, pentru a stabili raportul 
în care se află op1 şi op2 este nevoie şi de analiza valorii lui OF. 

OF este activat dacă scăderea op1-op2 produce o depăşire a capacităţii de 
reprezentare. Pentru cazurile anterioare, la efectuarea scăderii 32767-(-1) 
rezultatul este 32768 (deci OF=1, pentru că valoarea maximă a unui număr cu 
semn reprezentat pe 16 biţi este 32767), în timp ce scăderea 65535-1=65534 
generează OF=0, neexistând depăşire în acest caz. 

CF este setat în urma apelului CMP op1,op2 dacă este necesar un 
împrumut. Evident, această situaţie apare numai atunci când op1<op2, 
considerându-le numere fără semn. 
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PF şi AF sunt de asemenea afectate de execuţia unei instrucţiuni CMP, însă 
valorile lor nu prezintă nicio relevanţă pentru stabilirea relaţiilor dintre 
operanzi. 

Din analiza celor de mai sus, putem formula un set de reguli ce se 
regăsesc centralizate în tabelul 4-2. 

Tabelul 4-2 

Codificarea relaţiei dintre operanzi, în urma apelului instrucţiunii CMP (SUB) 

Flag Operanzi fără semn Operanzi cu semn 

ZF 
ZF=0: op1≠op2 
ZF=1: op1=op2 

ZF=0: op1≠op2 
ZF=1: op1=op2 

CF 
CF=0: op1≥op2 
CF=1: op1<op2 Fără semnificaţie 

SF Fără semnificaţie 

OF Fără semnificaţie 

SF=0 şi OF=1: op1<op2 
SF=1 şi OF=1: op1<op2 
SF=0 şi OF=0: op1≥op2 
SF=1 şi OF=1: op1≥op2 

 

Variante de utilizare: 

CMP reg,reg 
CMP reg,mem 
CMP mem,reg 
CMP reg,data_imediata 
CMP mem,data_imediata 
 
Notaţii: reg reprezintă un registru general al procesorului, mem identifică 

o locaţie de memorie (prin numele său), iar data_imediata este o valoare 
concretă (numerică). 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,0FFFFh  ; ax=-1 
MOV bx,0FFFEh  ; bx=-2 
CMP ax,bx      ; SF=0 si OF=0, deoarece (-1)-(-2)=(+1) 
               ; (rezultat pozitiv, fara depasire), 
               ; deci ax>=bx 
; 
MOV ax,08000h  ; ax=-32768 
MOV bx,00001h  ; bx=1 
CMP ax,bx      ; SF=0 si OF=1, deoarece 
               ; (-32768)-(+1)=(-32769) 
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               ; (rezultat incorect pozitiv, trunchiat 
               ; datorita depasirii), deci ax<bx 
; 
MOV ax,0FFFEh  ; ax=-2 
MOV bx,0FFFFh  ; bx=-1 
CMP ax,bx      ; SF=1 si OF=0, deoarece (-2)-(-1)=(-1) 
               ; (rezultat negativ, fara depasire), 
               ; deci ax<bx 
 
; 
MOV ax,07FFFh  ; ax=32767 
MOV bx,0FFFFh  ; bx=-1 
CMP ax,bx      ; SF=1 si OF=1, deoarece 
               ; (+32767)-(-1)=(+32768) 
               ; (rezultat incorect negativ, trunchiat 
               ; datorita depasirii), deci ax>=bx 
 

4.3.4. Instrucţiunile CMPXCHG şi CMPXCHG8B (CoMPare and eXCHanGe) 

Forma generală: 

CMPXCHG   destinatie,sursa 114 
CMPXCHG8B sursa 115 
 
Efect: 

CMPXCHG compară valoarea înscrisă în acumulator cu operatorul 
destinaţie; în caz de egalitate setează ZF=1 şi copiază conţinutul sursei la 
destinaţie, iar în caz contrar inactivează ZF (0 logic) şi copiază valoarea 
operandului destinaţie în acumulator. Următorul algoritm descrie succesiunea 
de operaţii elementare efectuate: 

if ({al/ax/eax} = destinatie) then 
     ZF ← 1                 ; Seteaza ZF 
     destinatie ← sursa 
else 
     ZF ← 0                 ; Reseteaza ZF 
     {al/ax/eax} ← destinatie 
endif 
 
CMPXCHG8B compară valoarea pe 64 de biţi stocată în registrele edx:eax 

cu valoarea sursei; în caz de egalitate ZF=1, iar operatorul sursă ia valoarea din 

                                            
114 Instrucţiune din repertoriul procesoarelor 80486 şi superioare. 
115 Instrucţiune a procesoarelor de clasă Pentium. 
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registrele ecx:ebx (64 de biţi), în timp ce la inegalitate ZF=0 şi sursa este 
copiată în perechea de registre edx:eax. Algoritmul poate fi sintetizat astfel: 

if (edx:eax = sursa) then 
     ZF ← 1                 ; Seteaza ZF 
     sursa ← ecx:ebx 
else 
     ZF ← 0                 ; Reseteaza ZF 
     edx:eax ← sursa 
endif 
 
Variante de utilizare: 

CMPXCHG   reg,reg 
CMPXCHG   mem,reg 
 
CMPXCHG8B mem64 
 
Notaţii: reg reprezintă un registru general pe 8/16/32 de biţi, mem 

desemnează o locaţie de memorie cu un conţinut pe 8/16/32 de biţi, iar mem64 
identifică o locaţie de memorie cu un conţinut reprezentat obligatoriu pe 64 de 
biţi. 

Observaţii: 

─ operandul sursă şi destinaţie trebuie să aibă aceeaşi dimensiune 
(8, 16 sau 32 de biţi, pentru procesorul 80486); 

─ CMPXCHG alege în mod automat registrul acumulator (al, ax sau 
eax) în funcţie de lungimea de reprezentare a operanzilor; 

─ în afara flag-ului ZF, niciun alt indicator de condiţii nu prezintă 
semnificaţie în contextul execuţiei instrucţiunilor CMPXCHG şi 
CMPXCHG8B. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
mem64 DQ 15 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,5 
MOV bx,5 
MOV cx,3 
CMPXCHG bx,cx    ; ZF=1, bx=3 
; 
MOV ax,3 
MOV bx,4 
MOV cx,5 
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CMPXCHG bx,cx    ; ZF=0, ax=4 
; 
MOV ecx,0 
MOV ebx,1        ; ecx:ebx=1 
; 
MOV edx,0 
MOV eax,15       ; edx:eax=15 
; 
CMPXCHG8B mem64  ; ZF=1, mem64=1 
 

4.3.5. Instrucţiunea NEG (NEGate) 

Forma generală: 

NEG destinatie 
 
Efect: Schimbă semnul operandului destinaţie, considerând reprezentarea 

în complement faţă de 2 a acestuia. 

Variante de utilizare: 

NEG reg 
NEG mem 
 
Notaţii: reg este un registru general al procesorului, iar mem o locaţie de 

memorie (de 8/16 biţi la precedentele lui 80386, 8/16/32 de biţi începând cu 
acesta). 

Observaţii: 

─ NEG destinatie efectuează de fapt un  calcul de forma 
destinatie ← 0 – destinatie; 

─ dacă operandul are valoare nulă, în mod firesc semnul nu se 
schimbă, singura consecinţă fiind resetarea fanionului CF; 

─ negarea oricărei alte valori, cu excepţia lui zero, are ca efect 
punerea pe 1 logic a lui CF; 

─ negarea unui operand pe 8 biţi având valoarea –128, a unuia pe 16 
biţi cu valoarea –32768, respectiv a unui operand reprezentat pe 
32 de biţi având valoarea -2147483648 nu schimbă valoarea 
destinaţiei, în schimb setează indicatorul OF; 

─ NEG afectează indicatorii de condiţii AF, SF, PF şi ZF în mod 
similar instrucţiunii SUB. 
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Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV al,5     ; al=05h 
NEG al       ; al=FBh,   CF=1, ZF=0, SF=1, OF=0 
; 
MOV ax,15    ; ax=000Fh 
NEG ax       ; ax=FFF1h, CF=1, ZF=0, SF=1, OF=0 
; 
MOV bl,-128  ; al=80h 
NEG bl       ; al=80h,   CF=1, ZF=0, SF=1, OF=1 
 

4.3.6. Instrucţiuni specifice înmulţirii: MUL, IMUL şi AAM 

Forma generală: 

MUL  inmultitor 
IMUL inmultitor 
IMUL deinmultit,inmultitor 116 
IMUL destinatie,deinmultit,inmultitor 
 
AAM 
 
Efect: 

MUL (MULtiply) înmulţeşte conţinutul acumulatorului cu valoarea 
specificată pentru înmulţitor, calculul făcându-se numai pentru numere fără 
semn. 

IMUL (Integer MULtiply) are diferite forme, în funcţie de generaţia 
procesorului-ţintă şi se aplică operanzilor întregi cu semn. În cea mai simplă 
formă, IMUL inmultitor, ea este similară practic instrucţiunii MUL. O altă 
posibilă variantă sintactică, IMUL deinmultit,inmultitor, realizează 
stocarea produsului dintre deînmulţit şi înmulţitor, rezultatul suprascriind 
valoarea iniţială a deînmulţitului. Cea de-a treia variantă acceptată,  
IMUL destinatie,deinmultit,inmultitor, este similară celei 
anterioare, cu deosebirea că rezultatul este păstrat în locaţia specificată ca 
destinaţie. 

AAM (ASCII Adjust after Multiplication) efectuează o corecţie a 
acumulatorului ax după înmulţirea a două numere reprezentate în format 
BCD despachetat pe 8 biţi. AAM împarte cu 10 valoarea din ax, încărcând ah 
cu câtul împărţirii şi al cu restul acesteia: 

                                            
116 Acest apel şi următorul sunt valide începând de la procesoarele 80286. 
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ah ← al DIV 10 
al ← al MOD 10 
 
Deoarece produsul a două numere pe 8 biţi în format BCD despachetat 

poate avea cel mult valoarea 9×9=81, în urma corecţiei ah conţine cifra zecilor, 
iar al cifra unităţilor. 

Variante de utilizare: 

MUL  reg8 
MUL  mem8 
MUL  reg16 
MUL  mem16 
IMUL reg8 
IMUL mem8 
IMUL reg16 
IMUL mem16 
 
IMUL reg16,data_imediata8  117 
IMUL reg16,data_imediata16 
IMUL reg16,reg16,data_imediata8 
IMUL reg16,reg16,data_imediata16 
IMUL reg16,mem16,data_imediata8 
IMUL reg16,mem16,data_imediata16 
 
MUL  reg32 118

 

MUL  mem32 
IMUL reg32 
IMUL mem32 
IMUL reg32,data_imediata8 
IMUL reg32,data_imediata32 
IMUL reg32,reg32,data_imediata8 
IMUL reg32,reg32,data_imediata32 
IMUL reg32,mem32,data_imediata8 
IMUL reg32,mem32,data_imediata32 
 
AAM 
 

                                            
117 Această formă şi cele succesive (pentru MUL şi IMUL) sunt acceptate începând de la 

procesoarele 80286. 
118 Acest apel şi următoarele (MUL şi IMUL) aparţin în exclusivitate procesoarelor 80386 

şi superioare. 
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Notaţii: reg reprezintă un registru de uz general al procesorului, mem o 
locaţie de memorie, iar data_imediata o valoare concretă. Indicii 8, 16 şi 32 
desemnează lungimea obligatorie de reprezentare pentru entitatea referită. 

Observaţii: 

─ la un apel de tipul  MUL op8 sau IMUL op8 (op8 fiind un operand 
– registru sau locaţie de memorie – pe 8 biţi), microprocesorul 
execută ax ← al × op8 (rezultatul unei înmulţiri ai cărei 
operanzi sunt reprezentaţi pe 8 biţi fiind reprezentabil pe un 
număr dublu, de 16 biţi, în registrul ax); 

─ la un apel de tipul MUL op16 sau IMUL op16 (op16 fiind un 
operand – registru sau locaţie de memorie – pe 16 biţi), 
microprocesorul va executa o atribuire de forma 
dx:ax ← ax × op16 (rezultatul unei înmulţiri ai cărei operanzi 
sunt reprezentaţi pe 16 biţi fiind reprezentabil pe un număr dublu, 
de 32 biţi, în perechea de registre dx:ax); 

─ la un apel de tipul MUL op32 sau IMUL op32 (op32 fiind un 
operand – registru sau locaţie de memorie – pe 32 de biţi), 
microprocesorul va executa o atribuire de forma 
edx:eax ← eax × op32 (rezultatul unei înmulţiri ai cărei 
operanzi sunt reprezentaţi pe 32 de biţi fiind reprezentabil pe un 
număr dublu, de 64 de biţi, în perechea de registre edx:eax); 

─ dacă rezultatul unei înmulţiri de 8 × 8, 16 × 16 sau 32 × 32 de biţi 
este reprezentat pe mai mult de 8, 16 şi respectiv 32 de biţi (cu alte 
cuvinte, extensia acumulatorului – ah, dx sau edx – conţine o 
valoare nenulă), atunci indicatorii  CF şi OF sunt setaţi; 

─ începând cu procesoarele 80286, ca operanzi pot apărea şi date 
imediate; 

─ instrucţiunile MUL şi IMUL cu mai mult de un operand nu 
efectuează înmulţiri de 8 × 8 biţi, realizându-se automat extensia 
la 16/32 de biţi; 

─ la instrucţiunile MUL şi IMUL cu mai mult de un operand nu se 
dublează numărul de biţi pe care e reprezentat rezultatul (de 
exemplu, o înmulţire 16 × 16 biţi produce un rezultat tot pe 16 
biţi), indicatorii  CF şi OF fiind setaţi în cazul depăşirii capacităţii 
de reprezentare; 
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─ în afara fanioanelor de condiţii CF şi AF, ceilalţi indicatori (AF, PF, 
SF şi ZF) nu conţin informaţii valide în urma execuţiei 
instrucţiunilor MUL şi IMUL. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ax,0 
MOV bx,0 
; 
MOV  al,5 
MOV  bl,3 
MUL  bl       ; ax=000Fh=15d (=5*3) 
; 
MOV  al,-5 
MOV  bl,3 
IMUL bl       ; ax=FFF1h=-15d (=5*(-3)) 
NEG  ax       ; ax=000Fh (verificare calcul in C2) 
; 
MOV  bx,5 
IMUL bx,51    ; bx=00FFh=255d (=5*51) 
; 
MOV  bx,51 
IMUL dx,bx,5  ; dx=00FFh=255d (=51*5) 
; 
MOV ax,9 
MOV bx,8 
MUL bl        ; ax=0048h=72d (=9*8) 
AAM           ; ax=0702h (ah=7 - cifra zecilor 
              ;           al=2 - cifra unitatilor) 
 

4.3.7. Instrucţiuni specifice împărţirii: DIV, IDIV şi AAD 

Forma generală: 

DIV  impartitor 
IDIV impartitor 
 
AAD 
 
Efect: 

Instrucţiunile DIV (DIVide) – pentru împărţirea numerelor fără semn – şi 
IDIV (Integer DIVide) – pentru cazul împărţirii cu semn – sunt în principiu 
similare. Ele calculează câtul şi restul împărţirilor de tip 16/8 biţi, 32/16 (sau 
64/32, începând cu procesoarele 80386), în acest context 8, 16, 32 şi 64 fiind, 
evident, lungimile de reprezentare a operanzilor. 
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AAD (ASCII Adjust before Division) efectuează o corecţie a acumulatorului 
ax, interpretat ca două cifre BCD despachetate, după următorul algoritm: 

al ← ah × 10 + al 
ah ← 0 
 
Această corecţie se aplică unui număr cuantificat prin două cifre BCD, 

reprezentat în formă despachetată pe 2 octeţi, înainte de împărţirea acestuia la 
un număr de o singură cifră BCD, reprezentat pe un octet. 

Variante de utilizare: 

DIV  reg 
DIV  mem 
 
IDIV reg 
IDIV mem 
 
AAD 
 
Notaţii: reg identifică un registru general al procesorului de 8/16 biţi 

(sau 32 de biţi, începând de la procesoarele 80386), iar mem o locaţie de 
memorie cu un conţinut reprezentat, la fel, pe 8/16(/32) biţi. 

Observaţii: 

─ în cazul unui operand op8 reprezentat pe 8 biţi, deîmpărţitul se 
consideră memorat în acumulatorul ax, execuţia instrucţiunilor 
DIV op8, respectiv IDIV op8, conformându-se algoritmului 

      al ← ax DIV op8 
      ah ← ax MOD op8 
 

─ în cazul unui operand op16 reprezentat pe 16 biţi, deîmpărţitul se 
consideră memorat în acumulatorul extins dx:ax, execuţia 
instrucţiunilor DIV op16, respectiv IDIV op16, efectuându-se 
după algoritmul 

      ax ← dx:ax DIV op16 
      dx ← dx:ax MOD op16 
 

─ în cazul unui operand op32 pe 32 de biţi, deîmpărţitul se consideră 
memorat în acumulatorul extins edx:eax, execuţia 
instrucţiunilor DIV op32 şi IDIV op32 respectând algoritmul 

      eax ← edx:eax DIV op32 
      edx ← edx:eax MOD op32 
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─ după execuţia instrucţiunilor DIV şi IDIV, informaţia memorată 
de indicatorii de condiţii nu este semnificativă, aceştia având 
valori nedefinite; 

─ în ceea ce priveşte instrucţiunea AAD, aceasta afectează doar 
indicatorii ZF, SF şi PF; 

─ în situaţia în care rezultatul împărţirii iese din domeniul de valori 
reprezentabile, se generează o întrerupere software pe nivelul 0 
(zero) ce va trebui tratată corespunzător de programator, printr-o 
judicioasă proiectare a aplicaţiei sale; 

─ datorită formatului fix impus deîmpărţitului şi împărţitorului, 
deosebit de util este apelul la instrucţiunile de conversie din 
repertoriul 80x86 (prezentate în subcapitolul 4.2). 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var_a  DB 123 
var_b  DB 25 
var_c  DB -7 
cat1   DB ? 
rest1  DB ? 
cat2   DW ? 
rest2  DW ? 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
; calcul var_a/var_b pe 16/8 biti 
MOV al,var_a 
CBW            ; Conversie deimpartit 
               ; de la BYTE la WORD 
IDIV var_b     ; Calcul var_a/var_b 
MOV cat1,al    ; Memorare: cat1 = 4 
MOV rest1,ah   ; Memorare: rest1=23 
; 
; calcul var_b/var_c pe 32/16 biti 
MOV al,var_c 
CBW            ; Conversie impartitor 
               ; de la BYTE la WORD 
MOV bx,ax      ; Memorare impartitor in bx 
MOV al,var_b 
CBW 
CWD            ; Conversie succesiva a deimpartitului 
               ; BYTE – WORD – DOUBLE WORD 
IDIV bx        ; Calcul var_b/var_c 
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MOV cat2,ax    ; Memorare: cat2=65533=-3 
MOV rest2,dx   ; Memorare: rest2=4 
; 
MOV ax,0105h   ; ax=15 in forma BCD despachetata 
AAD            ; ax=15d (valoare numerica) 
 
Exemplu (clasic) de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV al,0FFh 
IDIV bl        ; Nu se realizeaza corect al:bl, 
               ; deoarece nu avem garantia ca ah=0 
               ; (deimpartitul se afla in ax, nu in al!) 
               

4.4. Instrucţiuni logice şi la nivel de bit 

Familia 80x86 dispune de un set complex de instrucţiuni logice (AND, 
OR, XOR, NOT), de rotaţie (ROR, ROL, RCR, RCL), de deplasare (SHL/SAL, 
SHR, SAR, SHLD, SHRD), de prelucrare la nivel de bit (TEST, BT, BTS, BTR, 
BTC, BSF, BSR) precum şi de un set de instrucţiuni condiţionale (de tip 
SETCC). Prin intermediul acestora se pot efectua prelucrări de la simpla 
manipulare a biţilor individuali până la operaţii aritmetico-logice, aşa cum 
ilustrează capitolul de faţă. 

4.4.1. Instrucţiunile logice AND, OR, XOR şi NOT 

Forma generală: 

AND destinatie,sursa 
OR  destinatie,sursa 
XOR destinatie,sursa 
NOT destinatie 
 
Efect: Aceste instrucţiuni aplică funcţiile logice AND, OR, XOR – la nivel 

de bit – între operanzii sursă şi destinaţie (funcţia NOT aplicându-se, evident, 
doar operandului destinaţie). Rezultatul se regăseşte în locaţia explicit 
specificată. 

Variante de utilizare: 

AND reg,reg 
AND mem,reg 
AND reg,mem 
AND reg,data_imediata 
AND mem,data_imediata 
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OR  reg,reg 
OR  mem,reg 
OR  reg,mem 
OR  reg,data_imediata 
OR  mem,data_imediata 
 
XOR reg,reg 
XOR mem,reg 
XOR reg,mem 
XOR reg,data_imediata 
XOR mem,data_imediata 
 
NOT reg 
NOT mem 
 
Notaţii: reg este un registru general al procesorului, mem identifică prin 

nume o locaţie de memorie, iar data_imediata are semnificaţia unei date 
(numerice) concrete. Toţi aceşti operanzi pot avea lungimi de 8/16 biţi la 
procesoarele 8086 şi 80286, în timp ce începând de la 80386 ele pot fi 
reprezentate pe 8/16/32 de biţi. 

Observaţii: 

─ AND, OR şi XOR acţionează asupra indicatorilor de condiţii astfel: 
resetează CF şi OF, setează ZF, SF şi PF în conformitate cu 
proprietăţile rezultatului, AF este nedefinit, iar toţi ceilalţi 
indicatori sunt neafectaţi; 

─ NOT nu afectează niciun flag de condiţie; 

─ AND, OR şi XOR ce au ca operanzi un registru şi o dată imediată (de 
exemplu OR reg,data_imediata) sunt executate considerabil 
mai eficient dacă registrul implicat este acumulatorul (al, ax sau 
eax); 

─ ambii operanzi trebuie să aibă aceeaşi lungime de 8/16(/32) biţi. 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var01  DB 11110000b 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV al,11011010b 
AND al,var01       ;    11011010 AND 
                   ;    11110000 
                   ;    -------- 
                   ; al:11010000=D0h 
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MOV bl,10101010b 
OR  bl,11001100b   ;    10101010 OR 
                   ;    11001100 
                   ;    -------- 
                   ; bl:11101110=EEh 
; 
XOR bl,bl          ; modalitate rapida de  
                   ; initializare bl=0 
; 
NOT bl             ; bl=11111111 
 
Exemplu de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var02  DW 0000110011110000b 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV bl,11110001b 
XOR bl,var02       ; Operanzii nu au aceeasi lungime 
 

4.4.2. Instrucţiunile de deplasare SHL/SAL, SHR, SAR, SHLD şi SHRD 

Forma generală: 

SHL destinatie,contor 
SAL destinatie,contor 
SHR destinatie,contor 
SAR destinatie,contor 
SHLD destinatie,sursa,contor 119 
SHRD destinatie,sursa,contor 
 
Efect: 

SHL (SHift Left) şi SAL (Shift Arithmetic Left) sunt instrucţiuni sinonime, 
ele realizând mutarea biţilor operandului destinaţie la stânga, cu un număr de 
poziţii specificat de operandul contor. La deplasare, poziţia celui mai puţin 
semnificativ (CMPS) bit este alimentată cu 0 (zero), în timp ce bitul cel mai 
semnificativ (CMS) îşi părăseşte poziţia şi se mută în indicatorul CF, după cum 
sugerează figura 4-1. 

 

 

                                            
119 SHLD şi SHRD sunt instrucţiuni aflate în repertoriul procesoarelor 80386 şi 

ulterioare. 
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Figura 4-1. Instrucţiunea SHL (SAL).  

 

SHL/SAL acţionează asupra indicatorilor de condiţii doar în ipoteza în 
care numărul poziţiilor de deplasare este diferit de zero. ZF, SF şi PF sunt 
setaţi în conformitate cu proprietăţile rezultatului, iar CF conţine ultimul bit 
deplasat din poziţia CMS. Fanionul OF are valoarea 1 dacă biţii din poziţiile CMS 
şi CMS-1 sunt diferiţi înainte de deplasare (enunţ valabil însă doar în cazul 
deplasărilor cu o singură poziţie). În cazul deplasărilor cu mai mult de o 
poziţie, OF este nedefinit. De asemenea, în orice situaţie, toţi ceilalţi indicatori 
ai procesorului nu sunt afectaţi. 

SHR (SHift Right) mută biţii operandului destinaţie la dreapta, cu un 
număr de poziţii specificat de operandul contor. La deplasare, cel mai puţin 
semnificativ (CMPS) bit îşi părăseşte poziţia şi se mută în indicatorul CF, în 
timp ce bitul cel mai semnificativ (CMS) este alimentat cu 0 (zero), după cum 
ilustrează figura 4-2. 

 

 

Figura 4-2. Instrucţiunea SHR.  

 

SHR acţionează asupra indicatorilor de condiţii doar în ipoteza în care 
numărul poziţiilor de deplasare este diferit de zero. ZF şi PF sunt setaţi în 
conformitate cu proprietăţile rezultatului, SF are valoarea 0 (deoarece poziţia 
CMS este alimentată în permanenţă cu 0), iar CF conţine ultimul bit deplasat 
din poziţia CMPS. Flag-ul OF are valoarea 1 dacă biţii din poziţiile CMS şi 
CMS-1 sunt diferiţi înainte de deplasare (enunţ valabil însă doar în cazul 
deplasărilor cu o singură poziţie). În cazul deplasărilor cu mai mult de o 
poziţie, OF este nedefinit. De asemenea, în orice situaţie, toţi ceilalţi indicatori 
ai procesorului nu sunt afectaţi. 

SAR (Shift Arithmetic Right) mută biţii operandului destinaţie la dreapta, 
cu un număr de poziţii specificat de operandul contor. La deplasare, cel mai 
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puţin semnificativ (CMPS) bit îşi părăseşte poziţia şi se mută în indicatorul CF, 
în timp ce bitul cel mai semnificativ (CMS) este replicat (auto-alimentează 
poziţia CMS), conform reprezentării din figura 4-3. 

 

 

Figura 4-3. Instrucţiunea SAR.  

 

SAR acţionează asupra indicatorilor de condiţii doar în ipoteza în care 
numărul poziţiilor de deplasare este diferit de zero. ZF, SF şi PF sunt setaţi în 
conformitate cu proprietăţile rezultatului, CF conţine ultimul bit deplasat din 
poziţia CMPS, iar OF are valoarea 0 la deplasările cu o singură poziţie (fiind 
imposibilă apariţia unei depăşiri în acest caz). În cazul deplasărilor cu mai 
mult de o poziţie, OF este nedefinit. De asemenea, în orice situaţie, toţi ceilalţi 
indicatori ai procesorului nu sunt afectaţi. 

SHLD (SHift Left Double precision), instrucţiune prezentă începând cu 
procesorul 80386, realizează mutarea la stânga a biţilor destinaţiei, precum şi 
a biţilor copiei temporare a sursei, cu un număr de poziţii specificat de 
operandul contor. Sursa nu este afectată de aceste deplasări, fapt datorat 
folosirii copiei temporare. La deplasare, cel mai puţin semnificativ (CMPS) bit 
al destinaţiei este alimentat din poziţia cea mai semnificativă (CMS) a copiei 
temporare a sursei, în timp ce bitul CMS al destinaţiei este copiat în indicatorul 
CF. Poziţia CMPS a copiei operandului sursă este alimentată cu 0 (zero), după 
cum sugerează figura 4-4. 

 

 

Figura 4-4. Instrucţiunea SHLD.  
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Operanzii sursă şi destinaţie trebuie să aibă aceeaşi lungime (16 sau 32 de 
biţi). 

SHLD acţionează asupra indicatorilor de condiţii doar în ipoteza în care 
numărul poziţiilor de deplasare este diferit de zero. ZF, SF şi PF sunt setaţi în 
conformitate cu proprietăţile rezultatului (memorat la destinaţie), iar CF 
conţine ultimul bit deplasat din poziţia CMS a destinaţiei. Fanionul OF are 
valoarea 1 dacă biţii destinaţiei aflaţi în poziţiile CMS şi CMS-1 sunt diferiţi 
înainte de deplasare (enunţ valabil însă doar în cazul deplasărilor cu o singură 
poziţie). În cazul deplasărilor cu mai mult de o poziţie, OF este nedefinit. De 
asemenea, în orice situaţie, toţi ceilalţi indicatori ai procesorului nu sunt 
afectaţi. 

SHRD (SHift Right Double precision), instrucţiune prezentă în repertoriul 
procesoarelor 80386 şi superioare, realizează mutarea la dreapta a biţilor 
destinaţiei, precum şi a biţilor copiei temporare a sursei, cu un număr de 
poziţii specificat de operandul contor. Sursa nu este afectată de aceste 
deplasări, datorită folosirii copiei temporare. La deplasare, cel mai semnificativ 
(CMS) bit al destinaţiei este alimentat din poziţia cea mai puţin semnificativă 
(CMPS) a copiei temporare a sursei, în timp ce bitul CMPS al destinaţiei este 
copiat în indicatorul CF. Poziţia CMS a copiei operandului sursă este alimentată 
cu 0 (zero), toate aceste deplasări fiind redate în figura 4-5. 

 

 

Figura 4-5. Instrucţiunea SHRD.  

 

SHRD acţionează asupra indicatorilor de condiţii doar în ipoteza în care 
numărul poziţiilor de deplasare este diferit de zero. ZF, SF şi PF sunt setaţi în 
conformitate cu proprietăţile rezultatului (memorat la destinaţie), iar CF 
conţine ultimul bit deplasat din poziţia CMPS a destinaţiei. Fanionul OF are 
valoarea 1 dacă biţii destinaţiei aflaţi în poziţiile CMS şi CMS-1 sunt diferiţi 
înainte de deplasare (enunţ valabil însă doar în cazul deplasărilor cu o singură 
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poziţie). În cazul deplasărilor cu mai mult de o poziţie, OF este nedefinit. De 
asemenea, în orice situaţie, toţi ceilalţi indicatori ai procesorului nu sunt 
afectaţi. 

Variante de utilizare: 

SHL  reg,1 
SHL  mem,1 
SHL  reg,data_imediata 120 
SHL  mem,data_imediata 
SHL  reg,cl 
SHL  mem,cl 
 
SHR  reg,1 
SHR  mem,1 
SHR  reg,data_imediata 
SHR  mem,data_imediata 
SHR  reg,cl 
SHR  mem,cl 
 
SAR  reg,1 
SAR  mem,1 
SAR  reg,data_imediata 
SAR  mem,data_imediata 
SAR  reg,cl 
SAR  mem,cl 
 
SHLD reg,reg,data_imediata 121 
SHLD mem,reg,data_imediata 
SHLD reg,reg,cl 
SHLD mem,reg,cl 
 
SHRD reg,reg,data_imediata 
SHRD mem,reg,data_imediata 
SHRD reg,reg,cl 
SHRD mem,reg,cl 
 

                                            
120 Instrucţiunile de deplasare având ca operand data_imediata (cu valoare diferită 

de 1) sunt teoretic valide doar de la procesoarele 80286. Totuşi, pentru 8086, majoritatea 
asambloarelor „traduc” (pentru compatibilitate) un apel de forma SHL ah,3 într-o 
succesiune de trei instrucţiuni SHL ah,1. 

121 SHLD şi SHRD fac parte din repertoriul procesoarelor 80386 şi a celor superioare 
acestora. 
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Notaţii: reg reprezintă un registru general, mem identifică o locaţie de 
memorie, data_imediata este o valoare concretă (numerică), iar cl 
desemnează registrul cu acelaşi nume al procesoarelor familiei 80x86. reg şi 
mem pot avea lungimea de 8 sau 16 biţi pentru apelurile SHL/SAL, SHR şi SAR, 
respectiv de 16 sau 32 de biţi pentru apelurile SHLD şi SHRD. 

Observaţii: 

─ deplasarea la stânga cu n poziţii prin apelul SHL/SAL este 
echivalentă înmulţirii cu 2n a operandului destinaţie; 

─ deplasarea la dreapta cu n poziţii prin apelul instrucţiunii SAR este 
echivalentă împărţirii cu 2n a operandului destinaţie, considerat 
ca număr cu semn (datorită replicării bitului de semn, din poziţia 
CMS), deosebirea faţă de IDIV – care trunchează rezultatul către 
zero – fiind aceea că folosirea SAR conduce la truncherea către 
rezultatul cel mai mic (a se vedea exemplul ilustrativ de la sfârşitul 
acestui paragraf); 

─ deplasarea la dreapta cu n poziţii prin apelul instrucţiunii SHR este 
echivalentă împărţirii cu 2n a operandului destinaţie, considerat 
ca număr fără semn; 

─ instrucţiunile de deplasare SHL/SAL, SHR, SHLD şi SHRD sunt 
utile pentru proceduri de „împachetare” (agregarea unor câmpuri 
de biţi din date individuale), respectiv de „despachetare” 
(extragerea datelor individuale din câmpurile anterior formate). 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV  ah,00001010b  ; ah=Ah 
MOV  al,00001100b  ; al=Ch 
; 
SHL  ah,4          ; ah=10100000 
; 
AND  al,0Fh        ; Mascheza tetrada mai semnificativa 
                   ; pentru a avea sigur al=00001100 
; 
OR   al,ah         ; Se combina in al valorile initiale 
                   ; al=10101100=ACh 
; 
MOV  al,00000011b  ; al=3 
SHL  al,2          ; al=00001100=12=3*(2^2) 
; 
MOV  ax,-15 
CWD 
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MOV  bx,2 
IDIV bx            ; ax=-7 - catul lui -15/2, 
                   ; obtinut cu IDIV 
MOV  ax,-15 
SAR  ax,1          ; ax=-8 - catul lui -15/2, 
                   ; obtinut cu SAR 
                   ; (se observa truncherea diferita!) 
MOV  cl,16 
XOR  dx,dx 
XOR  bx,bx 
MOV  ax,00FFh 
SHLD dx,ax,cl      ; Practic se copiaza ax in dx 
                   ; (dx=00FFh) 
SHRD bx,ax,8       ; Se copiaza octetul inferior al lui 
                   ; ax in octetul superior al lui bx 
                   ; (bx=FF00h) 
 
Exemplu de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV  bl,2 
SHL  al,bl         ; Contorul poate fi continut 
                   ; doar de registrul cl 
 

4.4.3. Instrucţiunile de rotaţie RCL, RCR, ROL şi ROR 

Forma generală: 

RCL destinatie,contor 
RCR destinatie,contor 
ROL destinatie,contor 
ROR destinatie,contor 
 
Efect: 

RCL (Rotate through Carry Left) realizează deplasarea circulară a biţilor 
operandului sursă, la stânga,  prin mijlocirea fanionului CF, cu un număr de 
poziţii precizat de operandul contor. La fiecare pas, bitul cel mai semnificativ 
(CMS) al destinaţiei îşi părăseşte poziţia şi este copiat în CF, vechea valoare a 
indicatorului alimentând sursa în poziţia celui mai puţin semnificativ (CMPS) 
bit al său. Figura 4-6 ilustrează modul în care operează instrucţiunea RCL. 

Dacă operandul contor are valoare nulă, niciun indicator de condiţie nu 
îşi schimbă starea. În caz contrar, flag-urile afectate de RCL sunt CF şi OF, 
restul (inclusiv ZF, SF, PF şi AF) fiind neafectate. CF conţine ultimul bit 
transportat din poziţia CMS a destinaţiei, iar OF se poziţionează în 1 dacă, la 
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rotirea cu o singură poziţie, semnul destinaţiei se schimbă. În cazul în care 
operandul contor este diferit de 1, OF are valoarea nedefinită. 

 

 

Figura 4-6. Instrucţiunea RCL.  

 

RCR (Rotate through Carry Right) realizează deplasarea circulară a biţilor 
operandului sursă, la dreapta,  prin mijlocirea fanionului CF, cu un număr de 
poziţii precizat de operandul contor. La fiecare pas, bitul cel mai puţin 
semnificativ (CMPS) al destinaţiei îşi părăseşte poziţia şi este copiat în CF, 
vechea valoare a indicatorului alimentând sursa în poziţia celui mai 
semnificativ (CMS) bit al său. Figura 4-7 ilustrează modul în care operează 
instrucţiunea RCR. 

 

 

Figura 4-7. Instrucţiunea RCR.  

 

Dacă operandul contor are valoare nulă, niciun indicator de condiţie nu 
îşi schimbă starea. În caz contrar, flag-urile afectate de RCR sunt CF şi OF, 
restul (inclusiv ZF, SF, PF şi AF) fiind neafectate. CF conţine ultimul bit 
transportat din poziţia CMS a destinaţiei, iar OF se poziţionează în 1 dacă, la 
rotirea cu o singură poziţie, semnul destinaţiei se schimbă. În cazul în care 
operandul contor este diferit de 1, OF are valoarea nedefinită. 

ROL (ROtate Left) realizează deplasarea circulară a biţilor operandului 
sursă, la stânga, cu un număr de poziţii precizat de operandul contor. La 
fiecare pas, bitul cel mai semnificativ (CMS) al destinaţiei îşi părăseşte poziţia şi 
este copiat atât în CF, cât şi în poziţia celui mai puţin semnificativ (CMPS) bit. 
Figura 4-8 ilustrează modul în care operează instrucţiunea ROL. 
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Figura 4-8. Instrucţiunea ROL.  

 

Dacă operandul contor are valoare nulă, niciun indicator de condiţie nu 
îşi schimbă starea. În caz contrar, flag-urile afectate de RCL sunt CF şi OF, 
restul (inclusiv ZF, SF, PF şi AF) fiind neafectate. CF conţine ultimul bit 
transportat din poziţia CMS a destinaţiei, iar OF se poziţionează în 1 dacă la 
rotirea cu o singură poziţie semnul destinaţiei se schimbă. În cazul în care 
operandul contor este diferit de 1, OF are valoarea nedefinită. 

ROR (ROtate Right) realizează deplasarea circulară a biţilor operandului 
sursă, la dreapta, cu un număr de poziţii precizat de operandul contor. La 
fiecare pas, bitul cel mai puţin semnificativ (CMPS) al destinaţiei îşi părăseşte 
poziţia şi este copiat atât în CF, cât în poziţia celui mai semnificativ (CMS) bit. 
Figura 4-9 ilustrează modul în care operează instrucţiunea ROR. 

 

 

Figura 4-9. Instrucţiunea RCR.  

 

Dacă operandul contor are valoare nulă, niciun indicator de condiţie nu 
îşi schimbă starea. În caz contrar, flag-urile afectate de RCR sunt CF şi OF, 
restul (inclusiv ZF, SF, PF şi AF) fiind neafectate. CF conţine ultimul bit 
transportat din poziţia CMS a destinaţiei, iar OF se poziţionează în 1 dacă la 
rotirea cu o singură poziţie semnul destinaţiei se schimbă. În cazul în care 
operandul contor este diferit de 1, OF are valoarea nedefinită. 
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Variante de utilizare: 

RCL reg,1 
RCL mem,1 
RCL reg,data_imediata  
RCL mem,data_imediata 
RCL reg,cl 
RCL mem,cl 
 
RCR reg,1 
RCR mem,1 
RCR reg,data_imediata 122 
RCR mem,data_imediata 
RCR reg,cl 
RCR mem,cl 
 
ROL reg,1 
ROL mem,1 
ROL reg,data_imediata 
ROL mem,data_imediata 
ROL reg,cl 
ROL mem,cl 
 
ROR reg,1 
ROR mem,1 
ROR reg,data_imediata 
ROR mem,data_imediata 
ROR reg,cl 
ROR mem,cl 
 
Notaţii: reg reprezintă un registru general, mem identifică o locaţie de 

memorie, data_imediata este o valoare concretă (numerică), iar cl 
desemnează registrul cu acelaşi nume al procesoarelor familiei 80x86. reg şi 
mem pot avea lungimea de 8, 16 sau 32 de biţi. 

Observaţii: 

─ foarte important: spre deosebire de instrucţiunile de deplasare, 
cele de rotire nu afectează indicatorii ZF, SF, PF şi AF, aşa încât – 

                                            
122 Apelurile instrucţiunilor de deplasare având ca operand data_imediata (cu 

valoare diferită de 1) sunt teoretic valide doar începând cu procesoarele 80286. Totuşi, în 
cazul programării pentru 8086, majoritatea asambloarelor „traduc” un apel de forma 
RCL ah,4 într-o succesiune de patru instrucţiuni RCL ah,1, astfel încât codul generat este 
acceptat şi de acest procesor. 
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dacă se doreşte testarea lor ulterioară – este necesară compararea 
rezultatului cu 0 (zero), pentru a se obţine valori semnificative; 

─ ca şi instrucţiunile de deplasare, rotirile sunt frecvent folosite în 
operaţii de „împachetare” şi „despachetare” a datelor. 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var03  DW 1234h 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV ah,0F0h        ; ah=F0h, CF=0 
RCL ah,4           ; ah=07h, CF=1 
MOV cl,1 
RCL ah,cl          ; ah=0Fh, CF=0 
; 
                   ; var03=1234h (initial) 
ROR var03,4        ; var03=4123h 
; 
MOV eax,000012FFh  ; eax=000012FFh  
ROL eax,20         ; eax=2FF00001h 
 
Exemplu de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV cl,1 
RCL ah,cl          ; Contorul poate fi continut 
                   ; doar de registrul cl  

4.4.4. Instrucţiunile de prelucrare la nivel de bit TEST, BT, BTS, BTR, 
BTC, BSF şi BSR 

Forma generală: 

TEST destinatie,sursa 
 
BT   sursa,pozitie 123 
BTC  sursa,pozitie 
BTR  sursa,pozitie 
BTS  sursa,pozitie 
 
BSF  destinatie,sursa 
BSR  destinatie,sursa 
 

                                            
123 Această instrucţiune şi cele succesive se regăsesc în repertoriul procesoarelor 80386 

şi superioare. 
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Efect: 

TEST aplică operaţia AND logic între operanzii sursă şi destinaţie, similar 
instrucţiunii AND (detaliată în paragraful 4.4.1), deosebirea fiind aceea că 
rezultatul nu este salvat în locaţia destinaţiei. De aceea, singurul efect al 
instrucţiunii TEST este reprezentat de poziţionarea indicatorilor de condiţii în 
următoarea manieră: se resetează CF şi OF, se setează ZF, SF şi PF în 
conformitate cu proprietăţile rezultatului, AF este nedefinit, iar toţi ceilalţi 
indicatori sunt neafectaţi. 

BT (Bit Test) este o instrucţiune specifică procesoarelor 80386 şi 
ulterioare. În cazul în care operandul sursă este un registru, bitul din poziţia 
specificată a acestuia este copiat în indicatorul CF, valoarea sa putând fi 
determinată ulterior de utilizator. Dacă operatorul pozitie nu se încadrează 
ca valoare în domeniul valid pentru sursa implicată (0-15 pentru surse de 16 
biţi, 0-31 pentru surse pe 32 de biţi), BT returnează în CF o valoare nedefinită. 

Dacă operandul sursă este o locaţie de memorie, operatorul pozitie 
poate avea orice valoare, adresa testată fiind sursa+(pozitie DIV 8), iar 
poziţia testată pozitie MOD 8. 

BTC (Bit Test and Complement), BTR (Bit Test and Reset) şi  BTS (Bit Test 
and Set) sunt asemănătoare instrucţiunii BT, spre deosebire de aceasta ele 
realizând şi complementarea (inversarea), resetarea (punerea pe 0), respectiv 
setarea (punerea pe 1) a bitului testat, după ce valoarea iniţială a acestuia a 
fost copiată în CF. Ca şi BT, apelurile BTC, BTR şi BTS sunt acceptate doar de 
procesoarele 80386 şi cele ulterioare acestora. 

BSF (Bit Scan Forward) şi BSR (Bit Scan Reverse) identifică primul, 
respectiv ultimul bit cu valoarea 1 din operandul sursă, memorând poziţia 
acestuia (0-31) la destinaţia specificată. Sensul de căutare este de la bitul cel 
mai puţin semnificativ (CMPS) către cel mai semnificativ (CMS) pentru BSF, şi 
invers pentru BSR. În cazul valorii nule a sursei, valoarea returnată este fără 
relevanţă. 

Variante de utilizare: 

TEST reg,reg 
TEST reg,mem 
TEST mem,reg 124 
TEST reg,data_imediata 
TEST mem,data_imediata 
 

                                            
124 Apelul TEST reg,mem este identic cu TEST mem,reg. 
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BT   reg,reg 125 
BT   mem,reg 
BT   reg,data_imediata 
BT   mem,data_imediata 
 
BTC  reg,reg 
BTC  mem,reg 
BTC  reg,data_imediata 
BTC  mem,data_imediata 
 
BTR  reg,reg 
BTR  mem,reg 
BTR  reg,data_imediata 
BTR  mem,data_imediata 
 
BTS  reg,reg 
BTS  mem,reg 
BTS  reg,data_imediata 
BTS  mem,data_imediata 
 
BSF  reg,reg 
BSF  reg,mem 
 
BSR  reg,reg 
BSR  reg,mem 
 
Notaţii: reg reprezintă un registru al procesorului, mem o locaţie de 

memorie, iar data_imediata o valoare concretă (numerică). Operanzii 
instrucţiunii TEST pot avea 8/16/32 de biţi (depinzând de procesorul-ţintă), în 
timp ce instrucţiunile BT, BTC, BTR, BTS, BSF şi BSR acceptă doar operanzi pe 
16/32 de biţi. 

Observaţie: din considerente de eficienţă, este de preferat ca într-un apel 
TEST reg,data_imediata operandul registru să fie de tip acumulator 
(al/ax/eax). 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var04  DW ? 
... 

                                            
125 Această instrucţiune şi cele următoare se regăsesc doar la procesoarele 80386 (şi la 

cele superioare). 
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; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV  al,0F0h 
TEST al,10000000b  ; Testare bit CMS din al 
                   ; rezultat: ZF=0  
                   ; (bit testat cu valoare 1) 
TEST al,00000001b  ; Testare bit CMPS din al 
                   ; rezultat: ZF=1  
                   ; (bit testat cu valoare 0) 
MOV  ax,00FFh 
MOV  var04,00FFh 
BT   ax,0          ; Testare bit CMPS din ax 
                   ; rezultat: CF=1 
BT   ax,15         ; Testare bit CMS din ax 
                   ; rezultat: CF=0 
BT   var04,0       ; Testare bit CMPS din var04 
                   ; rezultat: CF=1 
BT   var04,15      ; Testare bit CMPS din var04 
                   ; rezultat: CF=0 
BTC  ax,0          ; Testare si complementare bit CMPS 
                   ; din ax - rezultat: CF=1, ax=00FEh 
BTS  ax,0          ; Testare si complementare bit CMPS 
                   ; din ax - rezultat: CF=0, ax=00FFh 

4.4.5. Instrucţiuni de tip SETcc (SET on condition) 

Forma generală: 

SETcc destinatie 
 
Efect: setează valoarea operandului destinaţie în funcţie de valorile 

indicatorilor de condiţii. Aceste instrucţiuni, ale căror mnemonici sunt 
prezentate în continuare, atribuie operandului valoarea numerică 1 în situaţia 
îndeplinirii unei condiţii specifice, respectiv 0 (zero) în caz contrar. 

Tabelul 4-3 

Instrucţiuni SETcc pentru simpla testare a flag-urilor 

Mnemonică Semnificaţie Condiţie Observaţii 
 

1 2 3 4 

SETC SET if Carry CF = 1 Acelaşi efect ca şi SETB 
şi SETNAE

SETNC SET if No Carry CF = 0 
Acelaşi efect ca şi SETNB 
şi SETAE 

SETZ SET if Zero ZF = 1 Acelaşi efect ca şi SETE 
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1 2 3 4 

SETNZ SET if Not Zero ZF = 0 Acelaşi efect ca şi SETNE

SETS SET if Sign SF = 1  

SETNS SET if No Sign SF = 0  

SETO SET if Overflow OF = 1  

SETNO SET if No Overflow OF = 0  

SETP SET if Parity PF = 1 Acelaşi efect ca şi SETPE

SETPE SET if Parity Even PF = 1 Acelaşi efect ca şi SETP 

SETNP SET if No Parity PF = 0 Acelaşi efect ca şi SETPO

SETPO SET if Parity Odd PF = 0 Acelaşi efect ca şi SETNP

 

Un prim grup de instrucţiuni (tabelul 4-3) realizează doar testarea 
indicatorilor de condiţii, fără asocierea unei anumite semnificaţii particulare 
pentru aceste operaţii. De exemplu, testele se pot referi la valoarea lui CF după 
efectuarea rotaţiilor şi a translaţiilor, ZF poate fi testat pentru a dobândi 
informaţii asupra rezultatului unei operaţii aritmetice etc. 

O notă aparte o prezintă însă grupul instrucţiunilor SETcc ce, succedând 
apelurilor CMP, fac posibilă determinarea relaţiilor ce există între doi operanzi 
(mai mic, egal, mai mare sau orice combinaţie a acestora). Tabelul 4-4 prezintă 
subgrupul SETcc ce se aplică în cazul comparării numerelor fără semn: 

Tabelul 4-4 

Instrucţiuni SETcc succesive comparării numerelor fără semn 

Mnemonică Semnificaţie Condiţie Observaţii 
 

1 2 3 4 

SETA SET if Above  
(>) 

CF = 0 şi 
ZF = 0 

Acelaşi efect ca şi 
SETNBE 

SETNBE SET if Not Below or 
Equal (NOT ≤) 

CF=0 şi 
ZF=0 

Acelaşi efect ca şi SETA 

SETAE SET if Above or Equal 
(≥) 

CF = 0 
Acelaşi efect ca şi SETNC 
şi SETNB 
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1 2 3 4 

SETNB SET if Not Below  
(NOT <) 

CF = 0 Acelaşi efect ca şi SETNC 
şi SETAE

SETB SET if Below  
(<) CF = 1 

Acelaşi efect ca şi SETC 
şi SETNAE 

SETNAE SET if Not Above or 
Equal (NOT ≥) 

CF = 1 
Acelaşi efect ca şi SETC 
şi SETB 

SETBE SET if Below or Equal 
(≤) 

CF = 1 sau  
ZF = 1 

Acelaşi efect ca şi SETNA

SETNA SET if Not Above  
(NOT >) 

CF = 1 sau 
ZF = 1 

Acelaşi efect ca şi SETBE

SETE SET if Equal  
(=) ZF = 1 Acelaşi efect ca şi SETZ 

SETNE SET if Not Equal  
(≠) 

ZF = 0 Acelaşi efect ca şi SETNZ

 

 

În ceea ce priveşte compararea numerelor cu semn, instrucţiunile SETcc 
asociate sunt detaliate în tabelul 4-5. 

 

Tabelul 4-5 

Instrucţiuni SETcc succesive comparării numerelor cu semn 

Mnemonică Semnificaţie Condiţie Observaţii 
 

1 2 3 4 

SETG SET if Greater  
(>) 

SF = OF sau 
ZF = 0 

Acelaşi efect ca şi 
SETNLE 

SETNLE SET if Not Less than or 
Equal (NOT ≤) 

SF = OF sau
ZF = 0  

Acelaşi efect ca şi SETG 

SETGE SET if Greater than or 
Equal (≥) SF = OF Acelaşi efect ca şi SETNL 

SETNL SET if Not Less than 
(NOT <) SF = OF Acelaşi efect ca şi SETGE 

SETL SET if Less than  
(<) SF ≠ OF Acelaşi efect ca şi 

SETNGE 

SETNGE SET if Not Greater or 
Equal (NOT ≥) SF ≠ OF   Acelaşi efect ca şi SETL 

SETLE SET if Less than or 
Equal (≤) 

SF ≠ OF sau
ZF = 1 

Acelaşi efect ca şi SETNG 

SETNG SET if Not Greater than 
(NOT >) 

SF ≠ OF sau
ZF = 1 

Acelaşi efect ca şi SETLE 



Capitolul 4. Setul de instrucţiuni ale procesoarelor familiei Intel 80x86 

203 

1 2 3 4 

SETE SET if Equal  
(=) ZF = 1 Acelaşi efect ca şi SETZ 

SETNE SET if Not Equal  
(≠) ZF = 0 Acelaşi efect ca şi SETNZ 

 

Variante de utilizare: 

SETcc reg8 
SETcc mem8 
 
Notaţii: SETcc reprezintă mnemonica instrucţiunii, reg8 un registru 

general de 8 biţi, iar mem8 identifică o locaţie de memorie, cu un conţinut pe 8 
biţi. 

Observaţii: 

─ instrucţiunile SETcc sunt utile pentru conversia rezultatului unei 
comparaţii (concretizat în poziţionarea corespunzătoare a 
flag-urilor) către o valoare booleană; 

─ deşi SETcc operează doar cu destinaţii de 8 biţi, acest aspect nu 
constituie un impediment, deoarece prin operaţii de 
deplasare/rotire se pot împacheta mai multe variabile booleene 
(reprezentate pe câte un bit) în structuri de 8/16/… biţi. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
a      DW -5 
b      DW 7 
d      DW 10 
e      DW 10 
f      DW 2 
g      DW -8 
bool1  DB ? 
bool2  DB ? 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV   ax,a 
CMP   ax,b 
SETLE bool1      ; Calculeaza variabila booleana 
                 ; bool1 ← (a<=b) 
                 ; valoare: bool1=1 
MOV   ax,a 
CMP   ax,b 
SETLE bl 
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MOV   ax,d 
CMP   ax,e 
SETE  bh 
AND   bl,bh 
MOV   ax,f 
CMP   ax,g 
SETG  bh 
OR    bl,bh 
MOV   bool2, bh  ; Calculeaza variabila booleana 
                 ; bool2 ← ((a <= b) AND (d = e)) 
                 ;            OR (f > g) 
                 ; valoare: bool2=1 
 

4.5. Instrucţiuni de intrare/ieşire 

Pentru lucrul direct cu porturile calculatorului, familia procesoarelor 
80x86 acceptă două instrucţiuni: IN – pentru citire, respectiv OUT – pentru 
scriere. Principial, IN  şi OUT sunt similare instrucţiunii MOV, singura deosebire 
fiind aceea că ele operează cu un alt spaţiu de adrese decât cel al memoriei 
convenţionale. 

4.5.1. Instrucţiunea IN (INput) 

Forma generală: 

IN destinatie,sursa 
 
Efect: Citeşte valoarea de la portul-sursă, memorând-o la destinaţia 

specificată. 

Variante de utilizare: 

IN al,port 
IN ax,port 
IN al,dx 
IN ax,dx 
IN eax,port 126 
IN eax,dx 
 
Notaţii: al, ax, eax şi dx sunt registre ale procesorului, iar port este un 

număr (reprezentat pe 8 biţi) ce identifică portul-sursă. 

                                            
126 Instrucţiunile IN eax,port şi IN eax,dx sunt caracteristice procesoarelor 80386 

şi ulterioare. 
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Observaţii: 

─ dacă se foloseşte referirea la sursă prin intermediul valorii 
imediate port (reprezentată pe un octet), nu pot fi accesate decât 
primele 256 de porturi din spaţiul de intrare/ieşire; 

─ pentru accesarea tuturor celor 65536 de porturi, numărul portului 
se încarcă în prealabil în registrul dx, adresarea sa în cadrul 
apelului IN fiind indirectă. 

Exemple de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV dx,60h  ; Incarca in dx adresa portului tastaturii 
IN  al,dx   ; Valoarea citita din portul 60h 
            ; este depusa in al 
IN  al,60h  ; Citeste direct portul 60h 
 
Exemplu de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
IN  bl,60h  ; Incorect, deoarece destinatia 
            ; nu poate fi decat acumulatorul 
 

4.5.2. Instrucţiunea OUT (OUTput) 

Forma generală: 

OUT destinatie,sursa 
 
Efect: Trimite la portul-destinaţie valoarea memorată în locaţia-sursă 

specificată. 

Variante de utilizare: 

OUT port,al 
OUT port,ax 
OUT dx,al 
OUT dx,ax 
OUT port,eax 127 
OUT dx,eax 
 
Notaţii: al, ax, eax şi dx sunt registre ale procesorului, iar port este un 

număr (reprezentat pe 8 biţi) ce identifică portul-destinaţie. 

                                            
127 Instrucţiunile OUT port,eax şi OUT dx,eax sunt caracteristice procesoarelor 

80386 şi ulterioare. 
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Observaţii: 

─ dacă se foloseşte referirea la destinaţie prin intermediul valorii 
imediate port (reprezentată pe un octet), nu pot fi accesate decât 
primele 256 de porturi din spaţiul de intrare/ieşire; 

─ pentru accesarea tuturor celor 65536 de porturi, numărul portului 
se încarcă în prealabil în registrul dx, adresarea sa în cadrul 
apelului OUT fiind indirectă. 

Exemplu de utilizare corectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV dx,378h ; Incarca in dx  
            ; adresa portului paralel LPT1 
MOV al,'a'  ; Incarca in al codul ASCII  
            ; al caracterului 'a' 
OUT dx,al   ; Trimite la LPT1 continutul lui al 
 
Exemplu de utilizare incorectă: 

; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV bl,'a'  ; Incarca in bl  
            ; codul ASCII al caracterului 'a' 
OUT dx,bl   ; Incorect, deoarece sursa  
            ; nu poate fi decat acumulatorul 
 

4.6. Instrucţiuni pentru tratarea şirurilor 

Grupul acestor instrucţiuni oferă instrumente deosebit de puternice şi 
flexibile pentru manipularea şirurilor, prin noţiunea de şir înţelegându-se o 
secvenţă de elemente (octeţi, cuvinte sau cuvinte duble) aflate la adrese 
succesive de memorie. 

Principial, la nivelul acestui set se regăsesc două categorii de instrucţiuni. 
În primul rând trebuie menţionate primitivele asociate prelucrărilor de bază, 
la nivel de octet/cuvânt/cuvânt dublu: MOVSB, MOVSW, MOVSD, CMPSB, CMPSW, 
CMPSD, LODSB, LODSW, LODSD, STOSB, STOSW, STOSD, SCASB, SCASW şi 
SCASD. De asemenea, setul instrucţiunilor de tratare a şirurilor cuprinde 
câteva prefixe de bază ce permit repetarea controlată a primitivelor: 
REP/REPE/REPZ şi REPNE/REPNZ. 



Capitolul 4. Setul de instrucţiuni ale procesoarelor familiei Intel 80x86 

207 

4.6.1. Instrucţiunile de copiere a şirurilor MOVSB, MOVSW şi MOVSD 

Forma generală: 

MOVSB 
MOVSW 
MOVSD 128 
 
Efect:  

MOVSB (MOVe from String to string a Byte) transferă un octet de la 
adresa-sursă dată de perechea de registre ds:si la adresa-destinaţie dată de 
perechea es:di, după care adresele sunt actualizate în conformitate cu starea 
flag-ului de direcţie DF. Ele sunt incrementate cu 1 dacă DF=0, respectiv sunt 
decrementate cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

MOVSW (MOVe from String to string a Word) transferă un cuvânt de la 
adresa-sursă dată de perechea de registre ds:si la adresa-destinaţie dată de 
perechea es:di, după care adresele sunt actualizate în conformitate cu starea 
flag-ului de direcţie DF. Ele sunt incrementate cu 2 dacă DF=0, respectiv sunt 
decrementate cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

MOVSD (MOVe from String to string a Double word) transferă un cuvânt 
dublu de la adresa-sursă dată de perechea de registre ds:si la adresa-
destinaţie, dată de perechea es:di, după care adresele sunt actualizate în 
conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ele sunt incrementate cu 4 dacă 
DF=0, respectiv sunt decrementate cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

Sintetic, în cazul unui apel MOVSB/MOVSW/MOVSD microprocesorul 
execută secvenţa 

[es:di] ← [ds:si] 
if MOVSB then si ← si ± 1 
              di ← di ± 1 
if MOVSW then si ← si ± 2 
              di ← di ± 2 
if MOVSD then si ← si ± 4 
              di ← di ± 4 
 
Variante de utilizare: 

MOVSB 
MOVSW 
MOVSD 

                                            
128 Instrucţiune din repertoriul procesoarelor 80386 şi ulterioare. 
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Observaţii: 

─ prin precedarea de către o instrucţiune repetitivă (REPx), cu 
ajutorul MOVSB, MOVSW şi MOVSD se pot copia zone întregi de 
memorie; 

─ aceste instrucţiuni nu afectează indicatorii de condiţii; 

─ fanionul DF poate fi setat explicit de către programator, prin 
intermediul instrucţiunilor CLD şi STD (prezentate în subcapitolul 
4.8); 

─ în afară de instrucţiunile în format simplificat MOVSB, MOVSW şi 
MOVSD, familia 80x86 dispune şi de instrucţiunea în format extins 
(la care se precizează operanzii) MOVS destinatie,sursa, 
utilizarea acesteia fiind însă problematică şi nerecomandată. 

Exemplu de utilizare 129: 

; Declaratii in segmentul de date: 
blocs DB 'abc' 
blocd DB 3 DUP(?) 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
CLD                  ; Seteaza DF=0 (sens ascendent 
                     ; de parcurgere a sirurilor) 
MOV si,OFFSET blocs  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului sursa 
MOV ax,SEG blocs  
MOV ds,ax            ; Incarca adresa de segment  
                     ; a sirului sursa 
MOV di,OFFSET blocd  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului destinatie 
MOV ax,SEG blocd  
MOV es,ax            ; Incarca adresa de segment 
                     ; a sirului destinatie 
MOVSB                ; Copiaza primul element     ('a') 
MOVSB                ; Copiaza al doilea element  ('b') 
MOVSB                ; Copiaza al treilea element ('c') 
 

                                            
129 Exemplul de faţă ilustrează doar utilizarea instrucţiunii MOVSB la copierea şirurilor 

de octeţi. Evident, MOVSW şi MOVSD operează identic, dar cu date reprezentate pe 16/32 de 
biţi. 
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4.6.2. Instrucţiunile de comparare a şirurilor CMPSB , CMPSW şi CMPSD 

Forma generală: 

CMPSB 
CMPSW 
CMPSD 130 
 
Efect: 

CMPSB (CoMPare Strings – Byte) compară octetul de la adresa-sursă dată 
de perechea de registre ds:si cu octetul de la adresa-destinaţie dată de 
perechea es:di (se calculează temporar diferenţa, fără a se modifica 
operanzii), după care adresele sunt actualizate în conformitate cu starea 
flag-ului de direcţie DF. Ele sunt incrementate cu 1 dacă DF=0, respectiv sunt 
decrementate cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

CMPSW (CoMPare Strings – Word) compară cuvântul de la adresa-sursă 
dată de perechea de registre ds:si cu cuvântul de la adresa-destinaţie dată de 
perechea es:di (se calculează temporar diferenţa, fără a se modifica 
operanzii), după care adresele sunt actualizate în conformitate cu starea 
flag-ului de direcţie DF. Ele sunt incrementate cu 2 dacă DF=0, respectiv sunt 
decrementate cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

CMPSD (CoMPare Strings – Double word) compară cuvântul dublu de la 
adresa-sursă dată de perechea de registre ds:si cu cuvântul dublu de la 
adresa-destinaţie dată de perechea es:di (se calculează temporar diferenţa, 
fără a se modifica operanzii), după care adresele sunt actualizate în 
conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ele sunt incrementate cu 4 dacă 
DF=0, respectiv sunt decrementate cu aceeaşi valoare dacă DF=4. 

Sintetic, în cazul unui apel CMPSB/CMPSW/CMPSD microprocesorul 
execută secvenţa 

[es:di] – [ds:si] 
if CMPSB then si ← si ± 1 
              di ← di ± 1 
if CMPSW then si ← si ± 2 
              di ← di ± 2 
if CMPSD then si ← si ± 4 
              di ← di ± 4 
 

                                            
130 Instrucţiune din repertoriul procesoarelor 80386 şi ulterioare. 
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Variante de utilizare: 

CMPSB 
CMPSW 
CMPSD 
 
Observaţii: 

─ prin precedarea de către o instrucţiune repetitivă (REPx), cu 
ajutorul CMPSB, CMPSW şi CMPSD se pot compara, în bloc, toate 
elementele celor două şiruri; 

─ în eventualitatea în care se doreşte efectuarea unor operaţii 
specifice dependente de valoarea indicatorilor de condiţii – înainte 
de trecerea la compararea următoarelor elemente – o modalitate 
robustă este aceea de includere a instrucţiunilor CMPSB, CMPSW şi 
CMPSD în cadrul unor bucle de tip LOOP; 

─ indicatorii de condiţii AF, CF, OF, PF, SF şi ZF sunt poziţionaţi 
conform regulilor valabile la operaţia de scădere, în acest fel 
realizându-se testarea egalităţii sau a inegalităţii a două şiruri de 
octeţi/cuvinte/cuvinte duble; 

─ fanionul DF poate fi setat explicit de către programator, prin 
intermediul instrucţiunilor CLD şi STD (prezentate în subcapitolul 
4.8); 

─ în afară de instrucţiunile în format simplificat CMPSB, CMPSW şi 
CMPSD, familia 80x86 dispune şi de instrucţiunea în format extins 
(în care se precizează operanzii) CMPS destinatie,sursa, 
utilizarea acesteia fiind însă problematică şi nerecomandată. 

Exemplu de utilizare 131: 

; Declaratii in segmentul de date: 
blocs DB 'abc' 
blocd DB 'abe' 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
CLD                  ; Seteaza DF=0 (sens ascendent 
                     ; de parcurgere a sirurilor) 
MOV si,OFFSET blocs  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului sursa 
MOV ax,SEG blocs  

                                            
131 Exemplul de faţă ilustrează doar utilizarea instrucţiunii CMPSB la compararea 

şirurilor de octeţi. Evident, CMPSW şi CMPSD operează identic, dar cu date reprezentate pe 
16/32 de biţi. 
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MOV ds,ax            ; Incarca adresa de segment  
                     ; a sirului sursa 
MOV di,OFFSET blocd  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului destinatie 
MOV ax,SEG blocd  
MOV es,ax            ; Incarca adresa de segment 
                     ; a sirului destinatie 
CMPSB                ; Testeaza primul element 
                     ; 'a'='a', deci  ZF=1 
CMPSB                ; Testeaza al doilea element 
                     ; 'b'='b', deci  ZF=1 
CMPSB                ; Testeaza al doilea element 
                     ; 'c'!='e', deci ZF=0 
 

4.6.3. Instrucţiunile de extragere a elementelor individuale din şiruri 
LODSB, LODSW şi LODSD 

Forma generală: 

LODSB 
LODSW 
LODSD 132 
 
Efect:  

LODSB (LOaD String – Byte) încarcă un octet de la adresa-sursă dată de 
perechea de registre ds:si în acumulatorul al (ce reprezintă în acest caz 
destinaţia fixă, implicită), după care adresa sursă este actualizată în 
conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ea este incrementată cu 1 dacă 
DF=0, respectiv decrementată cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

LODSW (LOaD String – Word) încarcă un cuvânt de la adresa-sursă dată 
de perechea de registre ds:si în acumulatorul ax (ce reprezintă în acest caz 
destinaţia fixă, implicită), după care adresa sursă este actualizată în 
conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ea este incrementată cu 2 dacă 
DF=0, respectiv decrementată cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

LODSD (LOaD String – Double word) încarcă un cuvânt dublu de la 
adresa-sursă dată de perechea de registre ds:si în acumulatorul eax (ce 
reprezintă în acest caz destinaţia fixă, implicită), după care adresa sursă este 
actualizată în conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ea este 
incrementată cu 4 dacă DF=0, respectiv decrementată cu aceeaşi valoare dacă 
DF=1. 

                                            
132 Instrucţiune din repertoriul procesoarelor 80386 şi ulterioare. 
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Sintetic, în cazul unui apel LODSB/LODSW/LODSD microprocesorul 
execută secvenţa 

al/ax/eax ← [ds:si] 
if LODSB then si ← si ± 1 
if LODSW then si ← si ± 2 
if LODSD then si ← si ± 4 
 
Variante de utilizare: 

LODSB 
LODSW 
LODSD 
 
Observaţii: 

─ prin precedarea de către o instrucţiune repetitivă (REPx), cu 
ajutorul LODSB, LODSW şi LODSD se pot încărca, în bloc, toate 
elementele şirului; 

─ în eventualitatea în care elementele şirului sunt supuse unor 
prelucrări individuale, o modalitate robustă este aceea de 
includere a instrucţiunilor LODSB, LODSW şi LODSD în cadrul unor 
bucle de tip LOOP; 

─ aceste instrucţiuni nu afectează indicatorii de condiţii; 

─ fanionul DF poate fi setat explicit de către programator, prin 
intermediul instrucţiunilor CLD şi STD (prezentate în subcapitolul 
4.8); 

─ în afară de instrucţiunile în format simplificat LODSB, LODSW şi 
LODSD, familia 80x86 dispune şi de instrucţiunea în format extins 
(în care se precizează operandul) LODS sursa, utilizarea acesteia 
fiind însă problematică şi nerecomandată. 

Exemplu de utilizare 133: 

; Declaratii in segmentul de date: 
blocs DB 'abc' 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
CLD                  ; Seteaza DF=0 (sens ascendent 
                     ; de parcurgere a sirului) 

                                            
133 Exemplul de faţă ilustrează doar utilizarea instrucţiunii LODSB la încărcarea 

valorilor din şirurile de octeţi. Evident, LODSW şi LODSD operează identic, dar cu date 
reprezentate pe 16/32 de biţi. 
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MOV si,OFFSET blocs  ; Incarca deplasamentul sirului sursa 
MOV ax,SEG blocs  
MOV ds,ax            ; Incarca adresa de segment  
                     ; a sirului sursa 
LODSB                ; Extrage elementul 1 (al='a') 
LODSB                ; Extrage elementul 2 (al='b') 
LODSB                ; Extrage elementul 3 (al='c') 
 

4.6.4. Instrucţiunile de depunere în şiruri STOSB, STOSW şi STOSD 

Forma generală: 

STOSB 
STOSW 
STOSD 134 
 
Efect:  

STOSB (STOre String – Byte) depune octetul aflat în acumulatorul al în 
şirul-destinaţie, la adresa dată de perechea de registre es:di, după care 
adresa este actualizată în conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ea 
este incrementată cu 1 dacă DF=0, respectiv decrementată cu aceeaşi valoare 
dacă DF=1. 

STOSW (STOre String – Word) depune cuvântul aflat în acumulatorul ax 
în şirul-destinaţie, la adresa dată de perechea de registre es:di, după care 
adresa este actualizată în conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ea 
este incrementată cu 2 dacă DF=0, respectiv decrementată cu aceeaşi valoare 
dacă DF=1. 

STOSD (STOre String – Double word) depune cuvântul dublu aflat în 
acumulatorul eax în şirul-destinaţie, la adresa dată de perechea de registre 
es:di, după care adresa este actualizată în conformitate cu starea flag-ului de 
direcţie DF. Ea este incrementată cu 4 dacă DF=0, respectiv decrementată cu 
aceeaşi valoare dacă DF=1. 

Sintetic, în cazul unui apel STOSB/STOSW/STOSD microprocesorul 
execută secvenţa: 

[es:di] ← al/ax/eax 
if STOSB then di ← di ± 1 
if STOSW then di ← di ± 2 
if STOSD then di ← di ± 4 

                                            
134 Instrucţiune din repertoriul procesoarelor 80386 şi ulterioare. 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

214 

Variante de utilizare: 

STOSB 
STOSW 
STOSD 
 
Observaţii: 

─ prin precedarea de către o instrucţiune repetitivă (REPx), cu 
ajutorul STOSB, STOSW şi STOSD se pot depune, în bloc, toate 
elementele şirului; 

─ în eventualitatea în care elementele ce vor fi depuse în şir sunt 
supuse în prealabil unor prelucrări individuale, o modalitate mai 
robustă este aceea de includere a instrucţiunilor STOSB, STOSW şi 
STOSD în cadrul unor bucle de tip LOOP; 

─ aceste instrucţiuni nu afectează indicatorii de condiţii; 

─ fanionul DF poate fi setat explicit de către programator, prin 
intermediul instrucţiunilor CLD şi STD (prezentate în subcapitolul 
4.8); 

─ în afară de instrucţiunile în format simplificat STOSB, STOSW şi 
STOSD, familia 80x86 dispune şi de instrucţiunea în format extins 
(în care se precizează operandul) STOS destinatie, utilizarea 
acesteia fiind însă problematică şi nerecomandată. 

Exemplu de utilizare 135: 

; Declaratii in segmentul de date: 
blocd DB 3 DUP(?) 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
CLD                  ; Seteaza DF=0 (sens ascendent 
                     ; de parcurgere a sirului) 
MOV di,OFFSET blocd  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului destinatie 
MOV ax,SEG blocd  
MOV es,ax            ; Incarca adresa de segment 
                     ; a sirului destinatie 

                                            
135 Exemplul de faţă ilustrează doar utilizarea instrucţiunii STOSB la încărcarea de 

valori în şirurile de octeţi. Evident, STOSW şi STOSD operează identic, dar cu date 
reprezentate pe 16/32 de biţi. 
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MOV al,'m' 
STOSB                ; Depune elementul 1 
MOV al,'n' 
STOSB                ; Depune elementul 2 
MOV al,'p' 
STOSB                ; Depune elementul 3 
                     ; (acum blocd='mnp') 
 

4.6.5. Instrucţiunile de comparare a elementelor individuale din şiruri 
SCASB, SCASW şi SCASD 

Forma generală: 

SCASB 
SCASW 
SCASD 136 
 
Efect: 

SCASB (SCAn String – Byte) compară octetul din şir, de la adresa-sursă 
dată de perechea de registre es:di, cu octetul memorat în acumulatorul al 
(se calculează temporar diferenţa, fără a se modifica operanzii), după care 
adresa este actualizată, în conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ea 
este incrementată cu 1 dacă DF=0, respectiv decrementată cu aceeaşi valoare 
dacă DF=1. 

SCASW (SCAn String – Word) compară cuvântul din şir, de la adresa-
sursă dată de perechea de registre es:di, cu octetul memorat în acumulatorul 
ax (se calculează temporar diferenţa, fără a se modifica operanzii), după care 
adresa este actualizată, în conformitate cu starea flag-ului de direcţie DF. Ea 
este incrementată cu 2 dacă DF=0, respectiv decrementată cu aceeaşi valoare 
dacă DF=1. 

SCASD (SCAn String – Double word) compară cuvântul dublu din şir, de 
la adresa-sursă dată de perechea de registre es:di, cu octetul memorat în 
acumulatorul eax (se calculează temporar diferenţa, fără a se modifica 
operanzii), după care adresa este actualizată, în conformitate cu starea 
flag-ului de direcţie DF. Ea este incrementată cu 4 dacă DF=0, respectiv 
decrementată cu aceeaşi valoare dacă DF=1. 

Sintetic, în cazul unui apel SCASB/SCASW/SCASD microprocesorul 
execută secvenţa următoare: 

                                            
136 Instrucţiune din repertoriul procesoarelor 80386 şi ulterioare. 
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al/ax/eax - [es:di] 
if SCASB then di ← di ± 1 
if SCASW then di ← di ± 2 
if SCASD then di ← di ± 4 
 
Variante de utilizare: 

SCASB 
SCASW 
SCASD 
 
Observaţii: 

─ indicatorii de condiţii AF, CF, OF, PF, SF şi ZF sunt poziţionaţi 
conform regulilor valabile la operaţia de scădere, în acest fel 
realizându-se testarea egalităţii sau a inegalităţii între valoarea din 
acumulator şi elementele individuale ale şirurilor de 
octeţi/cuvinte/cuvinte duble; 

─ fanionul DF poate fi setat explicit de către programator, prin 
intermediul instrucţiunilor CLD şi STD (prezentate în subcapitolul 
4.8); 

─ în afară de instrucţiunile în format simplificat SCASB, SCASW şi 
SCASD, familia 80x86 dispune şi de instrucţiunea în format extins 
(în care se precizează operandul) SCAS destinatie, utilizarea 
acesteia fiind însă problematică şi nerecomandată. 

Exemplu de utilizare 137: 

; Declaratii in segmentul de date: 
blocd DB 'mnp' 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
CLD                  ; Seteaza DF=0 (sens ascendent 
                     ; de parcurgere a sirurilor) 
MOV di,OFFSET blocd  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului destinatie 
MOV ax,SEG blocd  
MOV es,ax            ; Incarca adresa de segment 
                     ; a sirului destinatie 
MOV al,'n'           ; Incarca in acumulator valoarea 
                     ; de comparatie 

                                            
137 Exemplul de faţă ilustrează doar utilizarea instrucţiunii SCASB la compararea 

acumulatorului cu elementele individuale din şirurile de octeţi. Evident, SCASW şi SCASD 
operează identic, dar cu date reprezentate pe 16/32 de biţi. 
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SCASB                ; Compara elementul 1 cu al 
                     ; 'm'!='n', deci ZF=0 
SCASB                ; Compara elementul 2 cu al 
                     ; 'n'='n',  deci ZF=1 
SCASB                ; Compara elementul 3 cu al 
                     ; 'p'!='n', deci ZF=0 
 

4.6.6. Prefixele de repetare REP/REPE/REPZ 

Forma generală: 

REP/REPE/REPZ operatie_primitiva 
 
Efect: REP (REPeat), REPE (REPeat while Equal) şi REPZ (REPeat while 

Zero) reprezintă un unic prefix de repetare. Un asemenea prefix nu identifică o 
instrucţiune propriu-zisă, ci o componentă a unei instrucţiuni ce face posibilă 
execuţia în mod repetitiv a operaţiilor primitive aferente şirurilor – în funcţie 
de valoarea unei variabile-contor (eventual în conjuncţie cu o condiţie logică). 
Concret, în acest caz, succesiunea operaţiilor efectuate este 

while (cx != 0) do 
   trateaza o intrerupere externa (daca e prezenta) 
   operatie_primitiva 
   cx ← cx - 1 
   if ((operatie_primitiva = CMPSx/SCASx) AND (ZF = 0)) 
      se iese din bucla 
end 
 
Mecanismul de mai sus asigură execuţia operaţiei primitive de un număr 

maxim de ori dat de conţinutul iniţial al registrului contor cx. De asemenea, se 
remarcă faptul că, în cazul primitivelor CMPSx şi SCASx (care acţionează 
asupra fanionului ZF), există posibilitatea ieşirii forţate din buclă atunci când 
ZF=0. 

Variante uzuale de utilizare: 

REP MOVSx 
REP LODSx 
REP STOSx 
 
REPE CMPSx 
REPE SCASx 
 
REPZ CMPSx 
REPZ SCASx 
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Notaţii: în primitivele MOVSx, LODSx, STOx, CMPSx şi SCASx, „x” denotă 
terminaţia B (Byte), W (Word) sau D (Double word). 

Observaţii:  

─ de regulă, prefixul REP se foloseşte la primitivele MOVSx, LODSx şi 
STOSx, în timp ce scrierea cu REPE şi REPZ este asociată 
instrucţiunilor CMPSx şi SCASx; 

─ la ieşirea din bucla repetitivă tip CMPSx sau SCASx, examinarea 
bistabilului ZF furnizează informaţii asupra modului în care s-a 
realizat acest lucru: ZF=0 la ieşirea forţată (cx≠0), respectiv ZF=1 
la ieşirea normală (cx=0). 

─ utilizatorul trebuie să ţină cont de restricţiile sintactice ale 
asamblorului folosit atunci când se folosesc prefixele de repetare 
(de exemplu, unele asambloare nu acceptă o distanţă mai mare de 
un delimitator – SPACE sau TAB – între prefix şi mnemonica 
instrucţiunii ce îl precede). 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
blocs DB 'abc' 
blocd DB 3 DUP(?) 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
CLD                  ; Seteaza DF=0 (sens ascendent 
                     ; de parcurgere a sirurilor) 
MOV si,OFFSET blocs  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului sursa 
MOV ax,SEG blocs  
MOV ds,ax            ; Incarca adresa de segment  
                     ; a sirului sursa 
MOV di,OFFSET blocd  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului destinatie 
MOV ax,SEG blocd  
MOV es,ax            ; Incarca adresa de segment 
                     ; a sirului destinatie 
REP MOVSB            ; Copiaza in bloc sirul sursa 
                     ; in sirul destinatie 
; 
MOV di,OFFSET blocd  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului blocd 
MOV al,'a'           ; Incarca in acumulator valoarea 
                     ; de comparatie 
MOV cx,3             ; Incarca in contorul cx  
                     ; lungimea sirului in care 
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                     ; se efectueaza cautarea (blocd) 
REPZ SCASB           ; Compara pe rand elementele lui 
                     ; blocd cu 'a' 
                     ; Iese fortata din ciclu la primul  
                     ; element diferit de 'a' (ZF=0) 
 

4.6.7. Prefixele de repetare REPNE/REPNZ 

Forma generală: 

REPNE/REPNZ operatie_primitiva 
 
Efect: REPE (REPeat while Not Equal) şi REPNZ (REPeat while Not Zero) 

reprezintă un unic prefix de repetare. Un asemenea prefix nu identifică o 
instrucţiune propriu-zisă, ci o componentă a unei instrucţiuni ce face posibilă 
execuţia în mod repetitiv a operaţiilor primitive aferente şirurilor – în funcţie 
de valoarea unei variabile-contor (eventual în conjuncţie cu o condiţie logică). 
Concret, în acest caz, succesiunea operaţiilor efectuate este 

while (cx != 0) do 
   trateaza o intrerupere externa (daca e prezenta) 
   operatie_primitiva 
   cx ← cx - 1 
   if ((operatie_primitiva = CMPSx/SCASx) AND (ZF = 1)) 
      se iese din bucla 
end 
 
Mecanismul de mai sus asigură execuţia operaţiei primitive de un număr 

maxim de ori dat de conţinutul iniţial al registrului contor cx. De asemenea, se 
remarcă faptul că, în cazul primitivelor CMPSx şi SCASx (care acţionează 
asupra fanionului ZF), există posibilitatea ieşirii forţate din buclă atunci când 
ZF=1. 

Variante uzuale de utilizare: 

REPNE CMPSx 
REPNE SCASx 
 
REPNZ CMPSx 
REPNZ SCASx 
 
Notaţii: în primitivele CMPSx şi SCASx, „x” denotă terminaţia B (Byte), W 

(Word) sau D (Double word). 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

220 

Observaţii:  

─ de regulă, scrierea cu REPNE şi REPNZ este asociată  doar 
instrucţiunilor CMPSx şi SCASx; 

─ la ieşirea din bucla repetitivă tip CMPSx sau SCASx, examinarea 
bistabilului ZF furnizează informaţii asupra modului în care acest 
lucru s-a realizat: ZF=1 la ieşirea forţată (cx≠0), respectiv ZF=0 la 
ieşirea normală (cx=0). 

─ utilizatorul trebuie să ţină cont de restricţiile sintactice ale 
asamblorului folosit atunci când se folosesc prefixele de repetare 
(de exemplu, unele asambloare nu acceptă o distanţă mai mare de 
un delimitator – SPACE sau TAB – între prefix şi mnemonica 
instrucţiunii ce îl precede). 

Exemplu de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
blocs DB 'abc' 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
CLD                  ; Seteaza DF=0 (sens ascendent de 
                     ; parcurgere a sirurilor) 
MOV ax,SEG blocs  
MOV es,ax            ; Incarca adresa de segment 
                     ; a sirului blocs 
MOV di,OFFSET blocs  ; Incarca deplasamentul 
                     ; sirului blocs 
MOV al,'b'           ; Incarca in acumulator valoarea 
                     ; de comparatie 
MOV cx,3             ; Incarca in contorul cx  
                     ; lungimea sirului in care 
                     ; se efectueaza cautarea (blocs) 
REPNZ SCASB          ; Compara pe rand elementele lui 
                     ; blocs cu 'b' 
                     ; Iese fortat din ciclu la primul 
                     ; element egal cu 'b' (ZF=1) 
 

4.7. Instrucţiuni pentru controlul programului 

Este evident faptul că, pentru a putea programa aplicaţii de complexitate 
medie şi ridicată, utilizatorului trebuie să-i fie puse la dispoziţie instrumente 
de întrerupere a desfăşurării pur secvenţiale a unui program. Necesitatea 
implementării structurilor condiţionale (tip if-then-else, de exemplu), a 
ciclurilor (for, while, do), posibilitatea apelării (sub)rutinelor sunt numai 
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câteva exemple-argument în favoarea constituirii unui set extrem de flexibil de 
instrucţiuni ale limbajului de asamblare ce fac posibil un control fin al 
execuţiei. În acest sens, subcapitolul de faţă detaliază instrucţiunile de salt tip 
JMP (simple sau condiţionale), instrucţiunile pentru lucrul cu proceduri (CALL 
şi RET), pe cele specifice întreruperilor (INT, INTO, BOUND şi IRET) şi 
instrucţiunile pentru controlul buclelor de program (JCXZ/JECXZ, LOOP, 
LOOPE/LOOPZ şi LOOPNE/LOOPNZ). 

4.7.1. Instrucţiunea de salt necondiţionat JMP (JuMP) 

Forma generală: 

JMP tinta 
 
Efect: Transferă necondiţionat controlul programului, efectuându-se un 

salt către ţinta precizată. 

Variante de utilizare: 

JMP depl8 
JMP depl16 
JMP adresa32 
JMP mem16 
JMP reg16 
JMP mem32 
 
Notaţii: depl specifică un deplasament, adresa o adresă de memorie, 

reg este un registru al procesorului, iar mem o entitate (o variabilă, de 
exemplu) stocată în memorie. Indicii 8, 16 şi 32 indică numărul de biţi pe care 
sunt reprezentate acestea. 

Aspecte de interes 

La apelul instrucţiunii JMP se pot regăsi următoarele situaţii distincte: 

─ saltul se efectuează intrasegment, direct (în două variante 
funcţionale posibile); 

─ saltul se efectuează intersegment, direct; 

─ saltul se efectuează intrasegment, indirect (în două variante 
funcţionale posibile); 

─ saltul se efectuează intersegment, indirect. 

În acest context, un salt intrasegment (numit şi salt de tip NEAR) 
presupune transferul controlului la o instrucţiune localizată în acelaşi segment 
de cod cu instrucţiunea care a generat saltul, în timp ce un salt intersegment 
(de tip FAR) îşi are ţinta într-un alt segment de cod. 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

222 

Este de remarcat faptul că, deşi sintaxa generală JMP tinta este 
respectată, varianta efectivă este determinată de asamblor pe baza analizei 
tipului operandului tinta. 

JMP depl8 reprezintă un salt intrasegment direct. În acest caz, 
deplasamentul pe 8 biţi este extins intern de către microprocesor la 16 biţi (cu 
păstrarea semnului) şi adunat la conţinutul registrului ip. Acest apel permite 
accesul locaţiilor situate la o adresă relativă cuprinsă între –128 şi +127 (octeţi) 
faţă de adresa la care e memorată instrucţiunea succesivă lui JMP, fiind 
echivalent cu o ipotetică instrucţiune ADD ip,depl8. Terminologic, acest salt 
poartă şi numele de salt de tip SHORT. 

JMP depl16 este a doua variantă de salt intrasegment direct. În acest 
caz, deplasamentul pe 16 biţi este adunat la conţinutul registrului ip. Acest 
apel permite accesul locaţiilor situate la o adresă relativă cuprinsă între  
–32768 şi +32767 (octeţi) faţă de adresa la care e memorată instrucţiunea 
succesivă lui JMP, fiind echivalent cu o ipotetică instrucţiune ADD ip,depl16. 

JMP adresa32 reprezintă un salt intersegment direct. Argumentul 
adresa32 este de fapt o adresă absolută, în format „segmentat” 
(seg16:depl16), primii doi octeţi stocând deplasamentul, iar ultimii doi adresa 
de segment138. Spre deosebire de cele două cazuri anterioare, JMP adresa32 
nu utilizează o schemă de adresare relativă, ci absolută, deoarece acest apel are 
ca efect încărcarea registrului cs cu valoarea seg16, respectiv a lui ip cu 
depl16 (cs:ip←seg16:depl16), ca într-o succesiune de instrucţiuni ipotetice 
MOV cs,seg16 / MOV ip,depl16. Pe cale de consecinţă, execuţia continuă de 
la noua adresă încărcată în mod direct, neexistând o condiţie restrictivă în ceea 
ce priveşte segmentul de cod în care se află localizată ţinta.  

De regulă, formele de salt direct JMP depl16, JMP depl16 şi  
JMP adresa32 presupun utilizarea ca argument a unei etichete, pe baza căreia 
asamblorul determină automat adresa de salt. Modul de definire şi utilizare a 
etichetelor este detaliat în cadrul paragrafului 3.2.3. 

JMP mem16 reprezintă un salt intrasegment indirect. Controlul execuţiei 
este transferat în acelaşi segment de cod, la un deplasament dat de conţinutul 
celor doi octeţi ai argumentului mem16 (saltul neefectuându-se la adresa la care 
este stocat argumentul!), echivalent unui apel fictiv MOV ip,mem16. Tipic, 
argumentul este o variabilă de tip WORD simplă sau indexată. 

JMP reg16 reprezintă tot un salt intrasegment indirect. Controlul 
execuţiei este transferat în acelaşi segment de cod, la un deplasament dat de 

                                            
138 Conform reprezentării little endian. 
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conţinutul registrului general reg16, ipotetic echivalent cu MOV ip,reg16. 
Argumentul poate fi orice registru general de 16 biţi al procesorului. 

JMP mem32 reprezintă un salt intersegment indirect. Argumentul mem32 
este tipic o variabilă ce conţine o adresă absolută, în format „segmentat” 
(seg16:depl16), primii doi octeţi stocând deplasamentul, iar ultimii doi adresa 
de segment. Acest apel are ca efect încărcarea registrului cs cu valoarea seg16, 
respectiv a lui ip cu depl16 (cs:ip←seg16:depl16), ca într-o succesiune de 
instrucţiuni ipotetice MOV cs,seg16 / MOV ip,depl16. În consecinţă, execuţia 
continuă de la noua adresă încărcată în mod indirect (seg16 şi depl16 fiind 
extrase din locaţia de memorie referită de mem32), neexistând o condiţie 
restrictivă în ceea ce priveşte segmentul de cod în care se află localizată ţinta.  

Tot asamblorul este acela care, în cazul apelurilor JMP mem16 şi JMP 
mem32, decide tipul saltului (NEAR sau FAR), în funcţie de lungimea de 
reprezentare a argumentului. În cazul adresării indexate, o eventuală 
instrucţiune JMP [bx] ar fi însă ambiguă, asamblorul neputând şti dacă bx 
punctează către o entitate WORD (caz în care saltul ar fi intrasegment) sau 
DOUBLE WORD (pentru un salt intersegment). Pentru a evita această situaţie, 
unele asambloare resping enunţul JMP [bx] ca incorect sintactic139, fiind 
impusă folosirea operatorului de conversie a tipului, PTR (a se vedea 
subcapitolul 3.4): 

MOV WORD  PTR [bx]  ; pentru salt NEAR 
MOV DWORD PTR [bx]  ; pentru salt FAR 
 
Exemple: 

; Declaratii in segmentul de date: 
var_word  DW 0008h      ; 0008h este deplasamentul  
                        ; etichetei 'Infinit' in 
                        ; segmentul de cod 
var_dword DD 137D0008h  ; 137Dh este adresa de baza 
                        ; a segmentului de cod, iar 
                        ; 0008h este deplasamentul  
                        ; etichetei 'Infinit' in 
                        ; cadrul acestuia 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
MOV dx,378h             ; Adresa portului paralel 

                                            
139 Alte asambloare asimilează implicit conţinutul lui bx ca pointer la WORD. 
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Infinit: 
  IN  al,dx             ; Citeste un caracter de la port 
  XOR al,1              ; Inverseaza bitul CMPS 
  OUT dx,al             ; Trimite la port 
                        ; valoarea modificata 
JMP Infinit             ; salt NEAR direct, 
                        ; la eticheta Infinit 
 
În acest exemplu, putem substitui ultima linie cu 

JMP var_word            ; Salt NEAR indirect 
                        ; la deplasamentul continut de 
                        ; variabila var_word 
 

(ilustrând un salt indirect intrasegment), cu 

JMP var_dword           ; Salt FAR indirect 
                        ; la adresa relativa continuta 
                        ; de variabila var_dword 
 

(pentru un salt indirect intersegment – chiar dacă saltul se face tot în 
segmentul curent), sau, respectiv 

MOV bx,0008h 
JMP bx                  ; Salt NEAR indirect 
                        ; la deplasamentul continut de 
                        ; variabila registrul bx 
 

4.7.2. Instrucţiunile de apel şi revenire din proceduri CALL şi RETx 

Forma generală: 

CALL tinta 
RETx val_descarcare 
RETx 
 
Efect: 

Instrucţiunea CALL transferă controlul programului către o ţintă 
specifică, reprezentată în acest caz de o subrutină. 

RETx asigură revenirea din subrutina implicată, redând controlul 
programului apelant. În funcţie de tipul saltului, pot fi utilizate formele RETN 
(RETurn Near, pentru apeluri de tip NEAR explicit precizate), RETF (RETurn 
Far, pentru apeluri FAR explicite) şi RET (RETurn, caz în care tipul efectiv este 
dedus automat după tipul procedurii din care se efectuează revenirea). 

Pentru o mai bună înţelegere a mecanismelor de apel şi revenire din 
proceduri, cititorul este invitat să consulte subcapitolul 5.4. 
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Variante de utilizare: 

CALL depl16 
CALL adresa32 
CALL mem16 
CALL reg16 
CALL mem32 
 
RET 
RETN 
RETF 
 
RET  val_descarcare 
RETN val_descarcare 
RETF val_descarcare 
 
Notaţii: depl specifică un deplasament, adresa o adresă de memorie, 

reg este un registru al procesorului, mem o entitate (o variabilă, de exemplu) 
stocată în memorie, iar val_descarcare un număr de octeţi. Indicii 16 şi 32 
indică numărul de biţi ai entităţilor referite. 

Aspecte de interes 

Se observă faptul că instrucţiunea CALL – reprezentând în fond tot un 
apel de salt – prezintă aceleaşi forme funcţionale cu JMP, cu excepţia saltului 
tip SHORT (inexistent în acest caz). 

Un apel CALL de tip NEAR presupune efectuarea următoarei succesiuni 
de operaţii: 

1. se salvează în stivă deplasamentul instrucţiunii ce succede apelului 
CALL (adresa relativă a instrucţiunii executate implicit la revenire); 

2. se încarcă în registrul ip deplasamentul primei instrucţiuni din 
procedură, în aceleaşi condiţii ca la un apel JMP de tip NEAR; 

3. se continuă execuţia din punctul de început al codului procedurii. 

Sintetic, aceste etape au următoarea semnificaţie: 

sp      ← sp – 2 
ss:sp   ← LOW  ip 
ss:sp+1 ← HIGH ip 
ip      ← deplasamentul primei instructiuni 
           din procedura 
 
Este important de subliniat faptul că, la intrarea în procedură, vârful 

stivei conţine adresa de revenire. Evident, orice alterare a acesteia în timpul 
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execuţiei subrutinei compromite definitiv predarea controlului înapoi către 
programul apelant. 

Similar, un apel CALL de tip FAR presupune efectuarea următoarei 
succesiuni de operaţii: 

1. se salvează în stivă adresa de segment a instrucţiunii ce succede 
apelul CALL (adresa segmentului curent de cod, în care se va 
efectua revenirea); 

2. se salvează în stivă deplasamentul instrucţiunii ce succede apelului 
CALL (adresa relativă a instrucţiunii executate implicit la revenire); 

3. se încarcă în registrul cs adresa de segment a primei instrucţiuni 
din procedură, în aceleaşi condiţii ca la un apel JMP de tip FAR 140; 

4. se încarcă în registrul ip deplasamentul primei instrucţiuni din 
procedură, în aceleaşi condiţii ca la un apel JMP de tip FAR; 

5. se continuă execuţia din punctul de început al codului procedurii. 

Sintetic, aceste etape au următoarea semnificaţie: 

sp      ← sp – 2 
ss:sp   ← LOW  cs 
ss:sp+1 ← HIGH cs 
sp      ← sp – 2 
ss:sp   ← LOW  ip 
ss:sp+1 ← HIGH ip 
cs      ← adresa de segment a primei instructiuni 
           din procedura 
ip      ← deplasamentul primei instructiuni 
           din procedura 
 
CALL depl16 utilizează adresarea relativă, în care deplasamentul ţintei 

de salt este calculat prin însumarea lui depl16 cu adresa relativă de întoarcere 
(offset-ul instrucţiunii ce succede apelul CALL). 

CALL adresa32 utilizează adresarea directă, în care valoarea adresei 
segmentate (absolute) adresa32 este încărcată în perechea de registre cs:ip 
într-o manieră similară adresării imediate. 

                                            
140 Instrucţiunea CALL tip FAR este unul din puţinele apeluri care modifică explicit 

conţinutul registrului cs. 
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CALL mem16 se bazează pe principiul adresării indirecte, în acest caz 
adresa relativă a ţintei saltului fiind reprezentată de conţinutul lui mem16 (ce 
poate fi, de exemplu, o variabilă simplă sau indexată). 

CALL reg16 este un apel similar lui CALL mem16, singura deosebire fiind 
aceea că adresa relativă a ţintei saltului este furnizată de conţinutul lui reg16. 

CALL mem32 are semnificaţia unui apel de procedură tip FAR indirect. În 
mod necesar, mem32 identifică o entitate (de exemplu o variabilă) de tip 
DOUBLE WORD, al cărei conţinut este încărcat în perechea de registre cs:ip. 
Ca şi în cazul apelului CALL mem16, pentru reg32 sunt permise atât adresări 
simple cât şi indexate. 

Instrucţiunile tip RET sunt evident conjugate cu instrucţiunile CALL ce au 
produs transferul controlului către proceduri, de aceea este obligatoriu ca tipul 
celor două apeluri să fie identic, NEAR sau FAR. Orice desincronizare apărută 
în acest mecanism conduce la o stare inconsistentă a stivei şi împiedică 
revenirea corectă în programul ce a invocat procedura. 

Un apel RETN (tip NEAR) presupune parcurgerea succesivă a următoarei 
secvenţe de operaţii: 

1. se extrage din stivă conţinutul registrului ip (adresa relativă a 
instrucţiunii executate implicit la revenire, depusă în stivă la apelul 
CALL); 

2. se continuă execuţia cu instrucţiunea localizată conform noului 
conţinut al lui ip (de obicei, aceasta este instrucţiunea ce succede 
apelului CALL care a determinat saltul la procedură). 

Schematic, etapele de execuţie pot fi descrise astfel: 

HIGH ip ← ss:sp+1 
LOW  ip ← ss:sp 
sp      ← sp + 2 
 
Dacă instrucţiunea are argumente (RETN val_descarcare), atunci 

ultima linie este de forma 

sp      ← sp + val_descarcare 
 

iar acest apel poartă numele de întoarcere cu descărcarea stivei. 

De o manieră asemănătoare, un apel RETF (tip FAR) presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 
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1. se extrage din stivă conţinutul registrului ip (adresa relativă a 
instrucţiunii executate implicit la revenire, depusă în stivă la apelul 
CALL); 

2. se extrage din stivă conţinutul registrului cs (adresa de segment a 
programului apelant, în care se execută revenirea); 

3. se continuă execuţia cu instrucţiunea localizată conform noului 
conţinut al perechii de registre cs:ip (de obicei, aceasta este 
instrucţiunea ce succede apelului CALL care a determinat saltul la 
procedură). 

Schematic, etapele de execuţie pot fi descrise astfel: 

HIGH ip ← ss:sp+1 
LOW  ip ← ss:sp 
sp      ← sp + 2 
HIGH cs ← ss:sp+1 
LOW  cs ← ss:sp 
sp      ← sp + 2 
 
Dacă instrucţiunea este de tip întoarcere cu descărcarea stivei (cu sintaxa 

RETF val_descarcare), atunci ultima linie are forma 

sp      ← sp + val_descarcare 
 
O parte din aceste consideraţii teoretice vor fi ilustrate prin exemple 

corespunzătoare în subcapitolul 5.4, dedicat în întregime apelului de 
proceduri. 

4.7.3. Instrucţiuni specifice întreruperilor: INT, INTO, BOUND şi IRET 

Forma generală: 

INT n 
INTO 
BOUND sursa,limita 141 
IRET 
 
Efect: 

INT (INTerrupt) generează o întrerupere software, lansând în execuţie 
apeluri de sistem sau rutine speciale, numite generic rutine de tratare a 
întreruperilor.  

                                            
141 Instrucţiune validă începând cu procesoarele 80286. 
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INTO (INTerrupt if Overflow) generează o întrerupere software de nivel 4 
în condiţiile în care indicatorul OF este setat (ca urmare a unei depăşiri 
aritmetice). 

BOUND (array index BOUND check) este o instrucţiune concepută pentru 
verificarea încadrării între limite a unui index, la lucrul cu structuri 
vectoriale/matriceale. La depăşirea limitelor minimă şi maximă, BOUND 
acţionează similar cu INT 5. 

IRET are ca efect reîntoarcerea în programul apelant, în punctul ce a 
generat cererea de întrerupere, la terminarea execuţiei rutinei de tratare. 

Variante de utilizare: 

INT n 
INT 3 
 
INTO 
 
BOUND reg16,mem32 
BOUND reg32,mem64 142 
 
IRET 
 
Notaţii: n reprezintă nivelul întreruperii (o constantă întreagă cuprinsă 

între 0 şi 255), reg este un registru al procesorului, iar mem identifică o locaţie 
de memorie. Indicii 16, 32 şi 64 impun numărul de biţi pe care sunt 
reprezentate entităţile referite. 

Aspecte de interes 

La apelul unei instrucţiuni INT n, procesorul execută următoarea 
succesiune de acţiuni: 

1. salvează în stivă registrul fanioanelor de condiţii; 

2. resetează bistabilii IF (Interrupt Flag) şi TF (Trap Flag); 

3. salvează în stivă conţinutul registrelor cs şi ip; 

4. calculează indexul în tabela de întreruperi ca fiind 4×n, acesta fiind 
de fapt adresa de memorie la care se află cuvântul dublu ce conţine 
adresa rutinei de tratare a întreruperii (în forma clasică, 
segmentată – segment:deplasament); 

                                            
142 Formă acceptată de procesoarele 80386 şi cele superioare. 
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5. încarcă cs şi ip cu adresa rutinei, aşa cum a fost ea localizată în 
tabela de întreruperi. 

Sintetic, aceste acţiuni pot fi descrise astfel: 

sp      ← sp – 2 
ss:sp   ← LOW  flags 
ss:sp+1 ← HIGH flags 
IF      ← 0 
TF      ← 0 
sp      ← sp – 2 
ss:sp   ← LOW  cs 
ss:sp+1 ← HIGH cs 
cs      ← [4×n + 2] 
sp      ← sp – 2 
ss:sp   ← LOW  ip 
ss:sp+1 ← HIGH ip 
ip      ← [4×n] 
 
Conceptual, instrucţiunea INT poate fi asimilată unui apel CALL, cu 

următoarele deosebiri: 

─ sistemul suportă un număr de maxim 256 rutine de tratare a 
întreruperilor, în timp ce numărul procedurilor/rutinelor standard 
este nelimitat într-un program în limbaj de asamblare; 

─ lansarea în execuţie a rutinei de tratare a unei întreruperi se face 
prin specificarea numărului de identificare a întreruperii 
respective, spre deosebire de apelul tip CALL ce operează cu 
adresa procedurii către care se predă controlul programului; 

─ INT plasează în stivă, în vederea restaurării la întoarcerea în 
programul apelant, un context extins al procesorului (compus din 
registrul indicatorilor de condiţii şi adresa de revenire), prin 
contrast cu instrucţiunea CALL, ce depune doar adresa de revenire 
din procedură. 

Pentru a depăşi limita celor 256 întreruperi, se obişnuieşte ca subrutinele 
să fie grupate (în funcţie de destinaţia lor) sub un unic nivel, identificarea 
acestora în cadrul grupului fiind realizată pe baza numărului de rutină 
(funcţie), ce trebuie plasat într-unul dintre registrele procesorului (tipic, acesta 
este ah) înainte de apelul INT. De exemplu, 

MOV ah,4Ch 
INT 21h 
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invocă funcţia 4Ch a întreruperii 21h (caracteristică sistemului de operare 
DOS), ce are ca efect încheierea programului curent, cu întoarcerea controlului 
către DOS. 

INT 3 este o formă specială a instrucţiunii INT n, asociată exclusiv 
operării în condiţii de depanare. De exemplu, un debugger poate insera un 
punct de întrerupere în execuţia unui program, la o anumită instrucţiune, 
înlocuind codul acesteia (mai precis, primul octet) cu codul lui INT 3. După 
tratarea acestei condiţii de excepţie, reluarea execuţiei normale a programului 
de face prin rescrierea în memorie a codului instrucţiunii afectate, suprascriind 
astfel codul lui INT 3. 

La un apel de tip INTO este evaluată starea indicatorului OF şi, în cazul 
existenţei unei depăşiri aritmetice (OF=1), se execută secvenţa de prelucrări 
corespunzătoare unei instrucţiuni INT 4: 

if (OF = 1) then INT 4 
 
Bineînţeles, un astfel de apel INTO este valid numai în ipoteza în care 

utilizatorul a prevăzut în propriul program rutina de tratare corespunzătoare, 
de nivel 4, în caz contrar execuţia codului devenind imprevizibilă. 

Verificarea încadrării între limite a unui index (localizat într-un registru 
sursă de 16/32 de biţi) prin intermediul instrucţiunii BOUND respectă 
algoritmul 

if (reg < [limita]) or (reg > [limita+2]) then INT 5 
 

în cazul unui registru sursa de 16 biţi, respectiv 

if (reg < [limita]) or (reg > [limita+4]) then INT 5 
 

pentru un registru sursa de 32 de biţi. Primul cuvânt/cuvânt dublu, localizat 
la adresa limita reprezintă valoarea minimă admisă pentru indexul verificat, 
în timp ce cel de-al doilea cuvânt/cuvânt dublu, localizat la adresa limita+2 
(respectiv limita+4), este valoarea maximă admisă a aceluiaşi index. Aşa 
cum se observă, depăşirea uneia din limite este echivalentă cu generarea unei 
întreruperi de nivel 5, funcţionarea corespunzătoare a acestui apel fiind 
condiţionată de existenţa unei rutine de tratare corespunzătoare acestui nivel. 

BOUND are însă două limitări serioase, constând într-o execuţie lentă, 
combinată cu posibila interferenţă cu rutina de tipărire la imprimantă a unei 
capturi de ecran („Print Screen”) la sistemele compatibile IBM, această rutină 
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fiind plasată pe acelaşi nivel de întrerupere (5). De aceea, BOUND este 
înlocuită143 cu secvenţa echivalentă 

CMP     reg,limita_inferioara 
JL      Depasire_Limite 
CMP     reg,limita_superioara 
JG      Depasire_Limite 
... 
Depasire_Limite: 
... 
;tratare caz depasire limite 
... 
 
IRET este instrucţiunea ce încheie în mod obligatoriu orice rutină de 

tratare a întreruperilor. La sfârşitul unei asemenea proceduri nu se poate 
apela, de exemplu, o simplă instrucţiune RETF, deoarece aceasta reface numai 
cs:ip, nu şi registrul indicatorilor de condiţii flags. 

Semnificaţia IRET poate fi reprezentată prin următoarea secvenţă: 

LOW  ip    ← ss:sp 
HIGH ip    ← ss:sp+1 
sp         ← sp + 2 
LOW  flags ← ss:sp 
HIGH flags ← ss:sp+1 
sp         ← sp + 2 
 
Se poate remarca faptul că bistabilii IF şi TF, care au fost resetaţi la apelul 

INT n, sunt refăcuţi la valorile iniţiale simultan cu ceilalţi indicatori din 
flags. 

Observaţie: singurul indicator afectat de instrucţiunile de apel al 
întreruperilor este TF, în timp ce IRET, prin însăşi natura ei, poate afecta toate 
flag-urile procesorului. 

4.7.4. Instrucţiuni de salt condiţionat Jcc 

Forma generală: 

Jcc tinta 
 
Efect: Aceste instrucţiuni testează diferiţi indicatori de condiţii (similar 

apelurilor SETcc) şi, dacă valorile acestora se potrivesc şablonului de test, se 

                                            
143 Începând cu procesoarele 80486. 
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execută un salt către ţinta specificată (în acelaşi mod ca instrucţiunea JMP). În 
caz contrar, execuţia continuă liniar, prin ignorarea saltului. 

Un prim grup de instrucţiuni (tabelul 4-6) realizează saltul în urma unei 
simple testări a indicatorilor de condiţii, fără a se asocia o semnificaţie 
particulară pentru această operaţie. De exemplu, testele se pot referi la 
valoarea lui CF după efectuarea rotaţiilor şi a translaţiilor, starea lui ZF poate 
determina salturi pe baza informaţiilor asupra rezultatului unei operaţii 
aritmetice etc. 

Tabelul 4-6 

Instrucţiuni de salt condiţionat, pe baza simplei testări a flag-urilor 

Mnemonică Semnificaţie Condiţie 
Instrucţiuni 

cu efect 
similar 

Instrucţiuni 
cu efect 

opus 
 

1 2 3 4 5 

JC Jump if Carry CF = 1 JB,JNAE JNC 

JNC Jump if No Carry CF = 0 JNB,JAE JC 

JZ Jump if Zero ZF = 1 JE JNZ 

JNZ Jump if Not Zero ZF = 0 JNE JZ 

JS Jump if Sign SF = 1  JNS 

JNS Jump if No Sign SF = 0  JS 

JO Jump if Overflow OF = 1  JNO 

JNO Jump if No Overflow OF = 0  JO 

JP Jump if Parity PF = 1 JPE JNP 

JPE Jump if Parity Even PF = 1 JP JPO 

JNP Jump if No Parity PF = 0 JPO JP 

JPO Jump if Parity Odd PF = 0 JNP JPE 
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Un caz aparte îl prezintă însă grupul instrucţiunilor de salt condiţionat ce, 
succedând apelurilor CMP, fac posibilă efectuarea salturilor pe baza relaţiilor 
existente între doi operanzi (mai mic, egal, mai mare sau orice combinaţie a 
acestora). Tabelul 4-7 prezintă subgrupul Jcc ce se aplică după compararea 
numerelor fără semn. 

Tabelul 4-7 

Instrucţiuni de salt condiţionat, succesive comparării numerelor fără semn 

Mnemonică Semnificaţie Condiţie 
Instrucţiuni 

cu efect 
similar 

Instrucţiuni 
cu efect 

opus 
 

1 2 3 4 5 

JA Jump if Above 
(>) 

CF = 0 şi 
ZF = 0 

JNBE JNA 

JNBE Jump if Not Below or 
Equal (NOT ≤) 

CF = 0 şi 
ZF = 0 

JA JBE 

JAE Jump if Above or 
Equal (≥) CF = 0 JNC,JNB JNAE 

JNB Jump if Not Below 
(NOT <) CF = 0 JNC,JAE JB 

JB Jump if Below 
(<) CF = 1 JC,JNAE JNB 

JNAE Jump if Not Above or 
Equal (NOT ≥) CF = 1 JC,JB JAE 

JBE Jump if Below or 
Equal (≤) 

CF = 1 sau 
ZF = 1 

JNA JNBE 

JNA Jump if Not Above 
(NOT >) 

CF = 1 sau 
ZF = 1 

JBE JA 

JE Jump if Equal 
(=) ZF = 1 JZ JNE 

JNE Jump if Not Equal 
(≠) ZF = 0 JNZ JE 

 

În ceea ce priveşte compararea numerelor cu semn, instrucţiunile de salt 
asociate sunt detaliate în tabelul 4-8. 
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Tabelul 4-8 

Instrucţiuni de salt condiţionat, succesive comparării numerelor cu semn 

Mnemonică Semnificaţie Condiţie 
Instrucţiuni 

cu efect 
similar 

Instrucţiuni 
cu efect 

opus 
 

1 2 3 4 5 

JG Jump if Greater than 
(>) 

SF = OF sau
ZF = 0 

JNLE JNG 

JNLE Jump if Not Less than 
or Equal (NOT ≤) 

SF = OF sau
ZF = 0   

JG JLE 

JGE Jump if Greater than 
or Equal (≥) SF = OF JNL JGE 

JNL Jump if Not Less than 
(NOT <) SF = OF JGE JL 

JL Jump if Less than 
(<) SF ≠ OF JNGE JNL 

JNGE Jump if Not Greater or 
Equal (NOT ≥) SF ≠ OF JL JGE 

JLE Jump if Less than or 
Equal (≤) 

SF ≠ OF sau
ZF = 1 

JNG JNLE 

JNG Jump if Not Greater 
than (NOT >) 

SF ≠ OF sau
ZF = 1 

JLE JG 

JE Jump if Equal 
(=) ZF = 1 JZ JNE 

JNE Jump if Not Equal 
(≠) ZF = 0 JNZ JE 

 

Variantă de utilizare: 

Jcc depl8 
 
Notaţii: depl8 specifică ţinta saltului, identificată de un deplasament pe 8 

biţi, iar Jcc mnemonica instrucţiunii implicate.  

Aspecte de interes 

Lungimea de reprezentare a deplasamentului impune ca salturi posibile 
doar pe cele de tip SHORT (la o distanţă cuprinsă între –128 şi +127 de octeţi 
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faţă de adresa la care e memorată instrucţiunea succesivă lui Jcc)144. Totuşi, 
acest evident neajuns poate fi uşor depăşit prin scheme echivalente, conform 
următorului algoritm: 

─ indiferent de condiţia de test, se schimbă instrucţiunea implicată 
cu una din variantele posibile cu efect opus, conform ultimei 
coloane din tabelele 4-6, 4-7 şi 4-8; 

─ pe ramura condiţiei iniţiale negate se plasează o instrucţiune JMP 
către ţinta dorită, accesibilitatea acesteia nefiind de această dată 
restricţionată. 

Iată un exemplu concret – presupunem că dorim să efectuăm un salt 
condiţionat de CF=1 la eticheta eti_departe, situată în afara domeniului  
–128 … +127 octeţi admisibil. În acest caz, secvenţa 

; STRUCTURA 1  
             JC eti_departe 
            ... 
            <instructiuni_1> 
            ... 
eti_departe: 
            ... 
            <instructiuni_2> 
            ... 
 

este ilegală. Efectul dorit se obţine însă prin următoarea construcţie: 

; STRUCTURA 2  
            JNC eti_aproape 
            JMP eti_departe 
eti_aproape: 
            ... 
            <instructiuni_1> 
            ... 
eti_departe: 
            ... 
            <instructiuni_2> 
            ... 
 
În ipoteza CF=0, se execută salt la eticheta auxiliară eti_aproape şi se 

prelucrează setul de instrucţiuni 1. Pe de altă parte, dacă CF=1, ne aflăm acum 

                                            
144 Din considerente de generalitate, se consideră doar cazul „standard” al procesoarelor 

8086 şi 80286. Procesoarele 80386 şi superioare pot efectua salturi de orice tip (nu doar 
SHORT), însă maniera de depăşire a restricţiilor pentru 8086/80286 este deosebit de 
interesantă prin prisma tehnicilor de programare. 
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pe ramura condiţiei iniţiale negate, unde controlul este transferat prin JMP la 
eti_departe, executându-se astfel setul de instrucţiuni 2. Se observă 
funcţionalitatea perfectă a structurii 2, deosebirea fundamentală faţă de 
structura 1 fiind aceea că eti_departe a devenit accesibilă. 

Observaţii: 

─ asambloarele moderne sunt capabile de a genera automat 
structurile alternative pentru salturi în afara domeniului –128 … 
+127 octeţi; 

─ prin folosirea adecvată a instrucţiunilor Jcc, se pot implementa 
structuri de control complexe, cum ar fi if-then-else, diverse 
tipuri de cicluri etc; 

─ instrucţiunile de salt condiţionat nu afectează indicatorii de 
condiţii. 

Exemplu de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
input DB 100 dup (?) 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
; 
MOV di,0              ; Valoare initiala index 
bucla:      
   MOV ah,0 
   INT 16h            ; Functia 0 a intreruperii 16h 
                      ; (din BIOS) citeste o tasta, 
                      ; returnand in al codul sau ASCII 
; 
   MOV input[di],al   ; Se depune codul ASCII al tastei 
                      ; apasate in vectorul input 
   INC di             ; se incrementeaza indexul 
; 
   CMP al,0dh         ; Se compara codul tastei apasate 
                      ; cu codul ASCII al lui ENTER 
   JNE bucla          ; Daca nu s-a tastat ENTER, 
                      ; se reia bucla 
; 
MOV input[di-1],0     ; Iesire din bucla, cu inlocuirea 
                      ; ultimului cod ASCII depus 
                      ; in sirul input cu 0 (zero) 
 
Alte exemple sugestive de utilizare a instrucţiunilor de salt condiţionat se 

regăsesc în subcapitolul 6.1 ce detaliază problematica implementării 
structurilor de control în limbaj de asamblare. 
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4.7.5. Instrucţiunile pentru controlul buclelor de program JCXZ/JECXZ, 
LOOP, LOOPE/LOOPZ şi LOOPNE/LOOPNZ 

Forma generală: 

JCXZ   tinta 
JECXZ  tinta 145 
 
LOOP   tinta 
 
LOOPE  tinta 
LOOPZ  tinta 
 
LOOPNE tinta 
LOOPNZ tinta 
 
Efect: 

JCXZ (Jump if CX is Zero) execută saltul către ţinta specificată dacă 
valoarea conţinută în registrul cx este 0 (zero). JECXZ (Jump if ECX is Zero) 
are acelaşi efect, deosebirea fiind aceea că registrul testat este ecx. 

LOOP decrementează registrul cx şi execută salt către ţinta referită dacă 
cx conţine o valoare nenulă. 

Instrucţiunile LOOPE (LOOP while Equal) şi LOOPZ (LOOP while Zero) 
sunt sinonime din punct de vedere sintactic. Acestea decrementează registrul 
cx şi execută saltul către ţinta specificată dacă cx conţine o valoare nenulă, iar 
indicatorul ZF este setat (ZF=1). 

Instrucţiunile LOOPNE (LOOP while Not Equal) şi LOOPNZ (LOOP while 
Not Zero), analog LOOPE/LOOPZ, sunt sinonime din punct de vedere sintactic. 
Acestea decrementează registrul cx şi execută saltul către ţinta specificată dacă 
cx conţine o valoare nenulă, iar indicatorul ZF are înscrisă valoarea zero  
(ZF=0). 

Variante de utilizare: 

JCXZ   depl8 
JECXZ  depl8 
 
LOOP   depl8 
 
LOOPE  depl8 
LOOPZ  depl8 

                                            
145 Această instrucţiune face parte din repertoriul procesoarelor 80386 şi ulterioare. 
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LOOPNE depl8 
LOOPNZ depl8 
 
Notaţii: depl8 specifică ţinta saltului, identificată de un deplasament pe 8 

biţi.  

Aspecte de interes 

Semnificaţia lui JCXZ/JECXZ poate fi descrisă prin următorul enunţ: 

if (cx=0) then ip ← ip + depl8 
 

mecanismul de salt fiind analog unui JMP de tip SHORT. 

Instrucţiunile JCXZ şi JECXZ nu au forme sintactice de efect contrar, de 
aceea, pentru a putea accesa locaţii-ţintă situate la distanţe mai mari de –128 
… +127 de octeţi, se foloseşte o tehnică diferită de cea utilizată în cazul 
instrucţiunilor de salt condiţionat Jcc. Astfel, un apel 

JCXZ tinta 
 

se înlocuieşte prin secvenţa echivalentă 

TEST cx,cx  ; Setează ZF=1 dacă si numai daca cx=0 
JE   tinta 
 

în care JE poate fi extinsă conform metodologiei prezentate în paragraful 
4.7.4. 

Semnificaţia lui LOOP poate fi descrisă prin următoarea secvenţă: 

cx ← cx – 1 
if (cx != 0) then ip ← ip + depl8 
 

modul de salt fiind similar instrucţiunilor JMP de tip SHORT. 

Deşi numele instrucţiunii LOOP sugerează utilizarea acesteia exclusiv 
pentru implementarea buclelor repetitive, trebuie ţinut cont de faptul că, 
totuşi, LOOP nu face altceva decât să decrementeze cx, efectuând saltul dacă 
noua valoare a sa este nenulă. Folosirea LOOP în crearea ciclurilor este 
naturală, utilizându-se următoarea schemă: 

MOV cx,numar_repetitii 
Bucla: 
      ... 
      <instructiuni_bucla> 
      ... 
LOOP bucla 
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; Aici se ajunge cand cx=0 si se executa: 
... 
<instructiuni_afara_bucla> 
... 
 
Nici instrucţiunea LOOP nu are conjugată o formă sintactică de efect 

opus.  Accesarea locaţiilor-ţintă situate la distanţe mai mari de –128 … +127 de 
octeţi se poate realiza printr-o substituire adecvată. Astfel, un apel 

LOOP tinta 
 

se înlocuieşte prin secvenţa echivalentă 

DEC cx 
JNE tinta 
 

în care instrucţiunea JNE poate fi extinsă conform celor prezentate în 
paragraful 4.7.4. De altfel, această formă combinată (DEC/JNE) este 
recomandată, fiind mai rapidă în execuţie. 

Deoarece registrul cx este mai întâi decrementat, dacă (din greşeală) 
cx=0 înainte de intrarea în buclă, aceasta se va executa de 65536 ori! Această 
situaţie se poate evita printr-un salt adecvat care va evita bucla în ipoteza 
cx=0, realizat cu ajutorul instrucţiunilor JCXZ/JECXZ. 

Pentru LOOPZ/LOOPE, modul de secvenţiere a operaţiilor intermediare 
(interne procesorului) efectuate la un astfel de apel este 

cx ← cx – 1 
if ((cx != 0) AND (ZF=1)) then ip ← ip + depl8 
 

saltul efectuându-se ca în cazul unei instrucţiuni JMP de tip SHORT. 

Se observă faptul că ieşirea din buclă este determinată fie de cx=0, fie de 
ZF=1. Pentru a identifica motivul părăsirii ciclului este recomandată 
efectuarea unui salt determinat de valoarea flag-ului ZF (prin intermediul unei 
instrucţiuni JE sau JNE), imediat după LOOPZ/LOOPE. 

Aceste instrucţiuni echivalente sunt utile, de exemplu, la implementarea 
unor structuri a căror execuţie repetitivă este condiţionată de egalitatea a două 
valori, limitându-se însă numărul maxim de iteraţii. O posibilă structură 
generală a unei bucle create cu LOOPZ/LOOPE este 

MOV cx,numar_repetitii 
Bucla: 
      ... 
      <instructiuni_bucla> 
      ... 
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      CMP valoare1,valoare2 
LOOPE bucla 
; Aici se ajunge cand ZF=0 sau cx=0 si se executa: 
... 
<instructiuni_afara_bucla> 
... 
 
Deoarece instrucţiunile LOOPZ/LOOPE nu au asociată o formă sintactică 

de efect opus, accesarea ţintelor situate la distanţe mai mari de –128 … +127 de 
octeţi se poate realiza printr-o substituire cu instrucţiuni independente. Astfel, 
un apel 

LOOPE tinta 
 

se înlocuieşte prin secvenţa echivalentă 

           JNE iesire_ZF 
           DEC cx 
           JE  iesire_cx 
           JMP tinta 
; 
iesire_ZF: 
           DEC cx      ; LOOPE decrementeaza cx 
                       ; chiar daca ZF=0 
iesire_cx: 
 

în care instrucţiunea JMP poate accesa locaţia-ţintă. 

Instrucţiunile LOOPNZ/LOOPNE presupun execuţia unor operaţii 
elementare de forma 

cx ← cx – 1 
if ((cx != 0) AND (ZF=0)) then ip ← ip + depl8 
 

saltul efectuându-se ca în cazul unei instrucţiuni JMP de tip SHORT. 

Astfel, ieşirea din buclă este determinată fie de cx=0, fie de ZF=0. 
Identificarea cauzei părăsirii ciclului se face (tipic) prin efectuarea unui salt 
determinat de valoarea flag-ului ZF (cu ajutorul unei instrucţiuni JE sau JNE), 
imediat după LOOPNZ/LOOPNE. 

Aceste instrucţiuni echivalente sunt utile, de exemplu, în implementarea 
unor structuri a căror execuţie repetitivă este determinată de aşteptarea 
îndeplinirii unei condiţii (de exemplu, egalitatea a doua valori), limitându-se 
însă numărul maxim de iteraţii. O posibilă structură generală a unei bucle 
create cu LOOPNZ/LOOPNE este următoarea: 
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MOV cx,numar_repetitii 
Bucla: 
      ... 
      <instructiuni_bucla> 
      ... 
      CMP valoare1,valoare2 
LOOPNE bucla 
; Aici se ajunge cand ZF=1 sau cx=0 si se executa: 
... 
<instructiuni_afara_bucla> 
... 
 
Deoarece instrucţiunile LOOPNZ/LOOPNE nu au asociată o formă 

sintactică de efect opus, accesarea ţintelor situate la distanţe mai mari de –128 
… +127 de octeţi se poate realiza printr-o substituire cu instrucţiuni 
independente. Astfel, un apel 

LOOPNE tinta 
 

se înlocuieşte prin secvenţa echivalentă 

           JE  iesire_ZF 
           DEC cx 
           JE  iesire_cx 
           JMP tinta 
iesire_ZF: 
           DEC cx      ; LOOPNE decrementeaza cx 
                       ; chiar daca ZF=0 
iesire_cx: 
 

în care instrucţiunea JMP poate accesa locaţia-ţintă. 

Observaţie: JCXZ/JECXZ, LOOP, LOOPE/LOOPZ şi LOOPNE/LOOPNZ nu 
afectează indicatorii de condiţii. 

Exemple de utilizare: 

; Declaratii in segmentul de date: 
string1 DB 10 dup (?) 
string2 DB 0,0,0,0,1,0,5,0 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
; Construieste sirul string1='abcdefghij': 
MOV cx,9               ; Valoare initiala contor 
bucla_init: 
    MOV si,cx 
    MOV al,'a' 
    ADD al,cl          ; Cod ASCII de depus in string 
    MOV string1[si],al ; Scriere 
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LOOP bucla_init        ; Ciclu daca cx!=0 
MOV string1[0],'a'     ; Primul element trebuie 
                       ; inscris manual 
; 
; Cauta primul element nenul in string2: 
MOV cx,8               ; Numar maxim de iteratii 
MOV bx,-1              ; Valoare initiala index: -1 
                       ; (deoarece mai jos 
                       ; se incrementeaza bx) 
bucla_dif0: 
    INC bx 
    CMP string2[bx],0 
LOOPE bucla_dif0       ; Repetare daca string2[bx]=0 
JE toate_zero          ; Salt daca toate elementele 
                       ; sunt nule 
; La iesirea din bucla, in acest caz, bx=4 
; 
; Cauta primul element egal cu 5 in string2: 
MOV cx,8               ; Numar maxim de iteratii 
MOV bx,-1              ; Valoare initiala index: -1 
                       ; (deoarece mai jos 
                       ; se incrementeaza bx) 
bucla_egal5: 
    INC bx 
    CMP string2[bx],5 
LOOPNE bucla_egal5     ; Repetare daca string2[bx]!=5 
JNE toate_dif5         ; Salt daca toate elemente 
                       ; sunt diferite de 5 
; la iesirea din bucla, in acest caz, bx=6 
; 
... 
toate_zero: 
; Se trateaza cazul in care toate elementele 
; lui string2 ar fi nule 
... 
toate_dif5: 
; Se trateaza cazul in care toate elementele 
; lui string2 ar fi diferite de 5 
 

4.8. Alte instrucţiuni ale familiei 80x86 

În afara instrucţiunilor anterior prezentate, familia 80x86 include în 
repertoriul său diverse alte apeluri, ce nu pot fi subscrise niciuneia dintre 
categoriile de mai sus. În general, aceste instrucţiuni operează la nivelul intim 
al procesorului, modificând indicatorii individuali, activând servicii speciale 
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sau gestionând modurile de lucru (protejat sau privilegiat) ce sunt disponibile 
începând de la 80286. 

Proiectarea şi implementarea aplicaţiilor în modul protejat depăşeşte 
scopul acestei lucrări, în special datorită complexităţii problematicii asociate, 
conjugată cu interferenţa între astfel de aplicaţii şi sistemele de operare care în 
mod nativ oferă doar acces în mod protejat (Windows, Unix). De aceea, 
prezentul subcapitol prezintă doar câteva dintre aceste instrucţiuni „diverse”, 
de interes contextual, şi anume apelurile pentru controlul individual al 
indicatorilor (CLC, STC, CMC, CLD, STD, CLI şi STI) şi un sub-set al celor 
destinate ajustării funcţionării procesorului (HLT, LOCK, NOP şi WAIT).   

4.8.1. Instrucţiunile pentru controlul flag-urilor CLC, STC, CMC, CLD, 
STD, CLI şi STI 

Forma generală: 

CLC 
STC 
CMC 
 
CLD 
STD 
 
CLI 
STI 
 
Efect: 

CLC (CLear Carry flag) resetează CF   (CF=0). 

STC (SeT Carry flag) setează CF    (CF=1). 

CMC (CoMplement Carry flag) complementează valoarea înscrisă în CF. 

CLD (CLear Direction flag) resetează DF  (DF=0). 

STD (SeT Direction flag) setează DF   (DF=1). 

CLI (CLear Interrupt flag) resetează IF  (IF=0) 

STI (SeT Interrupt flag) setează IF   (IF=1). 

Observaţii: 

─ resetarea indicatorului DF cu ajutorul instrucţiunii CLD are drept 
consecinţă incrementarea registrelor index SI şi DI de către 
instrucţiunile ce operează asupra şirurilor; 
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─ reciproc, setarea indicatorului DF cu ajutorul instrucţiunii STD are 
drept consecinţă decrementarea registrelor index SI şi DI la 
apelul instrucţiunilor destinate operaţiilor cu şiruri; 

─ CLI dezactivează întreruperile hardware mascabile prin resetarea 
indicatorului IF, întreruperile hardware nemascabile precum şi 
cele software nefiind afectate; 

─ STI activează recunoaşterea tuturor întreruperilor hardware 
mascabile prin setarea indicatorului IF. 

4.8.2. Instrucţiuni de control al procesorului: HLT, LOCK, NOP şi WAIT 

Forma generală: 

HLT 
LOCK instructiune 
NOP 
WAIT 
 
Efect: 

HLT (HaLT) forţează trecerea procesorului într-o stare specială de 
inactivitate, din care se poate ieşi doar la apariţia unei întreruperi externe 
(mascabilă/nemascabilă) sau prin activarea semnalului RESET. Deşi 
microprocesorul este inactiv, adresa curentă înscrisă în perechea cs:ip este 
reţinută, pentru o eventuală restartare ulterioară. 

LOCK este de fapt un prefix ce poate prefaţa orice instrucţiune, având ca 
efect blocarea de către microprocesor a magistralei pe durata execuţiei apelului 
respectiv.  

NOP (No OPeration) nu are niciun efect la execuţie, scopul său fiind acela 
de a introduce o întârziere în program. 

WAIT este o instrucţiune folosită pentru sincronizarea activităţii 
procesorului cu cea a coprocesorului matematic, având ca efect intrarea în 
stare de aşteptare până când rezultatele calculelor efectuate în virgulă mobilă 
devin disponibile. 

Observaţii: 

─ alocarea exclusivă a magistralei prin prefixul LOCK restricţionează 
accesul unui alt dispozitiv la aceasta, ceea ce, în sistemele 
multiprocesor, previne de exemplu accesul simultan la aceeaşi 
locaţie de memorie; 

─ LOCK se foloseşte de obicei înaintea unor apeluri XCHG, MOV, IN şi 
OUT critice; 
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─ instrucţiunea NOP este tradiţional echivalentă la nivel de cod cu 
XCHG al,al; 

─ instrucţiunile HLT, LOCK, NOP şi WAIT nu afectează indicatorii 
de condiţii. 

4.9. Un memento al instrucţiunilor specifice 
coprocesoarelor matematice 

O prezentare completă a instrucţiunilor de bază specifice limbajului de 
asamblare specific familiei 80x86 nu poate omite repertoriul asociat 
coprocesoarelor matematice. Pe de altă parte, tratarea în amănunt a acestor 
instrucţiuni nu face obiectul lucrării de faţă, ele constituindu-se într-o 
componentă cu utilizare relativ restrânsă, în contextul bine precizat al 
aplicaţiilor ce utilizează intensiv un aparat matematic complex. De aceea, 
prezentul subcapitol îşi propune numai o trecere în revistă, sub forma unui 
memento, a repertoriului lingvistic specific coprocesoarelor matematice146. 

Ca observaţie, aceste instrucţiuni se scriu în acelaşi text sursă cu 
instrucţiunile procesorului de bază, recunoaşterea lor şi generarea codului 
maşină revenind în sarcina asamblorului.  

Tabelul 4-9 prezintă orientativ mnemonicile, semnificaţiile şi detalierea 
operaţiilor interne la execuţie pentru următoarele clase: instrucţiuni pentru 
încărcarea/depunerea datelor, instrucţiuni aritmetice de bază, instrucţiuni de 
control al coprocesorului şi apeluri diverse. 

Majoritatea instrucţiunilor au ca operanzi vârful stivei interne (registrul 
st) şi un alt registru de date (st(i)) sau un operand stocat în memorie (mem). 
La execuţie, unele secvenţe de operaţii elementare efectuate includ şi 
primitivele PUSH_ST (PUSH STack) şi POP_ST (POP STack) ce au ca efect 
actualizarea stivei interne, conform algoritmilor următori: 

PUSH_ST: 
       for (i = 7 downto 1) 
            st(i) ← st(i-1) 
 
POP_ST: 
       for (i = 1 to 7) 
            st(i-1) ← st(i) 
 

                                            
146 Vom considera cazul „standard” al coprocesorul 8087, deoarece setul său de 

instrucţiuni se regăseşte la toţi ceilalţi membri ai familiei 80x87. 
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Tabelul 4-9 

Instrucţiuni ale coprocesoarelor matematice 80x87 

Mnemonică Semnificaţie Secvenţiere 
 

1 2 3 

Instrucţiuni pentru încărcarea datelor 

FLD st(i) Încarcă st(i) în st, cu 
actualizarea stivei 

temp  ← st(i) 
PUSH_ST 
st    ← temp 

FLD mem 
mem:real32/64/80 

Încarcă un număr real din memorie 
în st, cu actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← mem 

FILD mem 
mem:int16/32/64 

Încarcă un număr întreg din 
memorie în st, cu actualizarea 
stivei 

PUSH_ST 
st    ← mem 

FILD mem 
mem:BCD80 

Încarcă un număr BCD din memorie 
în st, cu actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← mem 

FLDZ Încarcă valoarea 0.0 în st, cu 
actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← 0.0 

FLD1 Încarcă valoarea 1.0 în st, cu 
actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← 1.0 

FLDPI Încarcă valoarea π în st, cu 
actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← π 

FLDL2E Încarcă valoarea log2(e) în st, cu 
actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← log2(e) 

FLDL2T Încarcă valoarea log2(10) în st, 
cu actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← log2(10) 
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FLDLG2 Încarcă valoarea log10(2) în st, 
cu actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← log10(2) 

FLDLN2 Încarcă valoarea ln(2) în st, cu 
actualizarea stivei 

PUSH_ST 
st    ← ln(2) 

Instrucţiuni pentru depunerea datelor 

FST st(i) Depune st în st(i), fără 
actualizarea stivei st(i) ← st 

FSTP st(i) Depune st în st(i), cu 
actualizarea stivei 

st(i) ← st 
POP_ST 

FST mem 
mem:real32/64/80 

Depune st (cu conţinut real) în 
memorie, fără actualizarea stivei mem   ← st 

FSTP mem 
mem:real32/64/80 

Depune st (cu conţinut real) în 
memorie, cu actualizarea stivei 

mem   ← st 
POP_ST 

FIST mem 
mem:int16/32 

Depune st (cu conţinut întreg) în 
memorie, fără actualizarea stivei mem   ← st 

FISTP mem 
mem:int16/32 

Depune st (cu conţinut întreg) în 
memorie, cu actualizarea stivei 

mem   ← st 
POP_ST 

FBSTP mem 
mem:BCD80 

Depune st (cu conţinut BCD) în 
memorie, cu actualizarea stivei 

mem   ← st 
POP_ST 

FXCH Interschimbă st cu st(1) 
temp  ← st(1) 
st(1) ← st 
st    ← temp 

FXCH st(i) Interschimbă st cu st(i) 
temp  ← st(i) 
st(i) ← st 
st    ← temp 
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Instrucţiuni de adunare 

FADD Adună st la st(1), cu actualizarea 
stivei 

st(1)  ← st(1)+st 
POP_ST 

FADD st(i),st Adună st la st(i), fără 
actualizarea stivei st(i)  ← st(i)+st 

FADD st,st(i) Adună st(i) la st, fără 
actualizarea stivei st     ← st+st(i) 

FADD mem 
mem:real32/64/80 

Adună o valoare reală din memorie 
la st, fără actualizarea stivei st     ← st+mem 

FIADD mem 
mem:int16/32 

Adună o valoare întreagă din 
memorie la st, fără actualizarea 
stivei 

st     ← st+mem 

FADDP st(i) Adună st la st(i), cu actualizarea 
stivei 

st(i)  ← st(i)+st 
POP_ST 

Instrucţiuni de scădere 

FSUB Scade st din st(1), cu 
actualizarea stivei 

st(1)  ← st(1)-st 
POP_ST 

FSUB st(i),st Scade st din st(i), fără 
actualizarea stivei st(i)  ← st(i)-st 

FSUB st,st(i) Scade st(i) din st, fără 
actualizarea stivei st     ← st-st(i) 

FSUB mem 
mem:real32/64/80 

Scade o valoare reală (depusă în 
memorie) din st, fără actualizarea 
stivei 

st     ← st-mem 
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FISUB mem 
mem:int16/32 

Scade o valoare întreagă (depusă în 
memorie) din st, fără actualizarea 
stivei 

st     ← st-mem 

FSUBP st(i) Scade st din st(i), cu 
actualizarea stivei 

st(i)  ← st(i)-st 
POP_ST 

FSUBR Calculează st-st(1), cu 
actualizarea stivei 

temp   ← st-st(1) 
POP_ST 
st     ← temp 

FSUBR st(i),st
Scade st(i) din st, depunând 
rezultatul în st(i), fără 
actualizarea stivei 

st(i)  ← st-st(i) 

FSUBR st,st(i)
Scade st din st(i), depunând 
rezultatul în st, fără actualizarea 
stivei 

st     ← st(i)-st 

FSUBR mem 
mem:real32/64/80 

Scade st dintr-o valoare reală (din 
memorie), depunând rezultatul în 
st, fără actualizarea stivei 

st     ← mem-st 

FISUBR mem 
mem:int16/32 

Scade st dintr-o valoare întreagă 
(din memorie), depunând rezultatul 
în st, fără actualizarea stivei 

st     ← mem-st 

FSUBPR st(i) Scade st(i) din st, cu 
actualizarea stivei 

st(i)  ← st-st(i) 
POP_ST 

Instrucţiuni de înmulţire 

FMUL 
Înmulţeşte st cu st(1), depunând 
rezultatul în st(1), cu actualizarea 
stivei 

st(1)  ← st(1)×st 
POP_ST 

FMUL st(i),st 
Înmulţeşte st(i) cu st, depunând 
rezultatul în st(i), fără 
actualizarea stivei 

st(i)  ← st(i)×st 
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FMUL st,st(i) 
Înmulţeşte st cu st(i), depunând 
rezultatul în st, fără actualizarea 
stivei 

st     ← st×st(i) 

FMUL mem 
mem:real32/64/80 

Înmulţeşte st cu o valoare reală 
(din memorie), depunând rezultatul 
în st, fără actualizarea stivei 

st     ← st×mem 

FIMUL mem 
mem:int16/32 

Înmulţeşte st cu o valoare întreagă 
(din memorie), depunând rezultatul 
în st, fără actualizarea stivei 

st     ← st×mem 

FMULP st(i) 
Înmulţeşte st(i) cu st, depunând 
rezultatul în st(i), cu actualizarea 
stivei 

st(i)  ← st(i)×st 
POP_ST 

Instrucţiuni de împărţire 

FDIV 
Calculează st(1)/st, depunând 
rezultatul în st(1), cu actualizarea 
stivei 

st(1)  ← st(1)/st 
POP_ST 

FDIV st(i),st 
Calculează st(i)/st, depunând 
rezultatul în st(i), fără 
actualizarea stivei 

st(i)  ← st(i)/st 

FDIV st,st(i) 
Calculează st/st(i), depunând 
rezultatul în st, fără actualizarea 
stivei 

st     ← st/st(i) 

FDIV mem 
mem:real32/64/80 

Împarte st la o valoare reală (din 
memorie), depunând rezultatul în 
st, fără actualizarea stivei 

st     ← st/mem 

FIDIV mem 
mem:int16/32 

Împarte st la o valoare întreagă 
(din memorie), depunând rezultatul 
în st, fără actualizarea stivei 

st     ← st/mem 

FDIVP st(i) 
Calculează st(i)/st, depunând 
rezultatul în st(i), cu actualizarea 
stivei 

st(i)  ← st(i)/st 
POP_ST 

FDIVR Calculează st/st(1), cu 
actualizarea stivei 

temp   ← st/st(1) 
POP_ST 
st     ← temp 
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FDIVR st(i),st
Calculează st/st(i), depunând 
rezultatul în st(i), fără 
actualizarea stivei 

st(i)  ← st/st(i) 

FDIVR st,st(i)
Calculează st(i)/st, depunând 
rezultatul în st, fără actualizarea 
stivei 

st     ← st(i)/st 

FDIVR mem 
mem:real32/64/80 

Împarte la st o valoare reală (din 
memorie), depunând rezultatul în 
st, fără actualizarea stivei 

st     ← mem/st 

FIDIVR mem 
mem:int16/32 

Împarte la st o valoare întreagă 
(din memorie), depunând rezultatul 
în st, fără actualizarea stivei 

st     ← mem/st 

FDIVPR st(i) 
Calculează st/st(i), depunând 
rezultatul în st(i), cu actualizarea 
stivei 

st(i)  ← st/st(i) 
POP_ST 

Instrucţiuni de comparaţie 

FCOM Compară st cu st(1), fără 
actualizarea stivei temp   ← st-st(1) 

FCOM st(i) Compară st cu st(i), fără 
actualizarea stivei temp   ← st-st(i) 

FCOM mem 
mem:real32/64/80 

Compară st cu o valoare reală (din 
memorie), fără actualizarea stivei temp   ← st-mem 

FICOM mem 
mem:int16/32 

Compară st cu o valoare întreagă 
(din memorie), fără actualizarea 
stivei 

temp   ← st-mem 

FTST Compară st cu 0.0, fără 
actualizarea stivei temp   ← st-0.0 



Capitolul 4. Setul de instrucţiuni ale procesoarelor familiei Intel 80x86 

253 

1 2 3 

FCOMP Compară st cu st(1), cu 
actualizarea stivei 

temp   ← st-st(1) 
POP_ST 

FCOMP st(i) Compară st cu st(i), cu 
actualizarea stivei 

temp   ← st-st(i) 
POP_ST 

FCOMP mem 
mem:real32/64/80 

Compară st cu o valoare reală (din 
memorie), cu actualizarea stivei 

temp   ← st-mem 
POP_ST 

FICOMP mem 
mem:int16/32 

Compară st cu o valoare întreagă 
(din memorie), cu actualizarea stivei 

temp   ← st-mem 
POP_ST 

FCOMPP Compară st cu st(1), cu 
actualizare dublă a stivei 

temp   ← st-st(1) 
POP_ST 
POP_ST 

Instrucţiuni diverse 

FABS Calculează valoarea absolută st     ← |st| 

FCHS Schimbă semnul st     ← -st 

FSQRT Extrage rădăcina pătrată st     ← sqrt(st) 

Instrucţiuni de control 

FINIT Iniţializează coprocesorul  

FWAIT Sincronizează coprocesorul cu 
procesorul de bază 

 

FSTSW mem 
mem:int16 

Depune cuvântul de stare în 
memorie 
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1 2 3 

FLDSW mem 
mem:int16 

Încarcă din memorie cuvântul de 
stare 

 

FSTCW mem 
mem:int16 

Depune cuvântul de control în 
memorie 

 

FLDCW mem 
mem:int16 

Încarcă din memorie cuvântul de 
control  

FNOP Nu execută nicio operaţie  

 

În afara instrucţiunilor anterioare, coprocesoarele au în repertoriul lor şi 
instrucţiuni transcendente, pentru calcule trigonometrice directe şi inverse, 
alte funcţii complexe etc. Ele nu sunt prezentate în acest memento, deoarece 
este puţin probabil ca o aplicaţie în limbaj de asamblare să necesite utilizarea 
unui aparat matematic atât de dezvoltat. 

Ca remarcă finală, pentru o mai facilă înţelegere a instrucţiunilor succint 
prezentate în tabelul 4-9 cititorul este invitat să consulte şi paragraful 2.2.9, 
dedicat aspectelor hardware asociate coprocesoarelor matematice.  
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5. PRINCIPII FUNDAMENTALE DE PROGRAMARE 

ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE 
 

După expunerea de principiu, în capitolele 1 şi 2, a noţiunilor 
fundamentale asociate structurii şi arhitecturii sistemelor de calcul construite 
pe platforme Intel® 80x86, succedată de prezentarea repertoriului de 
instrucţiuni precum şi a instrumentelor de bază ce permit manipularea datelor 
în limbaj de asamblare (capitolele 3 şi 4), următoarele două capitole – 5 şi 6 – 
sunt dedicate efectiv realizării de programe. Pentru început, în capitolul de faţă 
ne vom opri asupra cadrului general de dezvoltare a aplicaţiilor în limbaj de 
asamblare. Vor fi astfel puse în evidenţă – în mod gradual – noţiuni de bază 
pornind de la simpla structurare a programelor, până la tehnici ce implică 
folosirea procedurilor, a macroinstrucţiunilor, precum şi exercitarea 
controlului asupra procesului de asamblare. 

5.1. Structura generală a programelor 

Anterior, în paragraful 2.2.6, la momentul discuţiei de principiu asupra 
modului de organizare logică a resurselor de memorare (cu referire implicită la 
circuitele DRAM), s-a stabilit faptul că platformele de calcul construite în jurul 
procesoarelor Intel® 80x86  sunt caracterizate de organizarea segmentată a 
memoriei. În mod corespunzător, programele în limbaj de asamblare destinate 
acestor maşini de calcul nu sunt scrise ca secvenţe liniare de instrucţiuni şi 
declaraţii de date, ci sub forma unor segmente separate asociate codului, 
datelor şi stivei. Pe cale de consecinţă, în urma asamblării şi link-editării147, 
executabilul obţinut va conţine toate informaţiile necesare iniţializării adecvate 
a zonelor logice de memorie corespunzătoare segmentelor de cod, date şi stivă. 

Diagrama din figura 5-1 prezintă structura generală a unui program-
utilizator scris în limbaj de asamblare.  

                                            
147 Prin asamblare înţelegem procesul prin care aplicaţia software de tip asamblor preia 

codul sursă scris de utilizator şi generează codul maşină corespunzător acestuia. La link-
editare, codul maşină asociat unor eventuale module-program multiple (inclusiv biblioteci de 
funcţii) este agregat sub o formă unitară, obţinându-se fişierul executabil. 
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[ Directive destinate asamblorului ] 

 

 SEGMENT DE DATE 1 
                    Declaraţii în 
                    segmentul de date 1 

... 

 SEGMENT DE DATE n 
                    Declaraţii în 
                    segmentul de date 2 

 

[ Directive destinate asamblorului ] 

 

 SEGMENT DE STIVĂ D 
                    Declaraţii în 
                    segmentul de stivă 

 

[ Directive destinate asamblorului ] 

 

 SEGMENT DE COD   D 
                    Declaraţii în 
                    segmentul de cod 

 

[ Directive destinate asamblorului ] 

 

Fig. 5-1. Structura codului sursă în limbaj de asamblare. 

 

Se remarcă, pe acest şablon general, existenţa segmentelor (eventual 
multiple) de date, de cod şi stivă. La nivelul fiecăruia dintre acestea utilizatorul 
are în principiu sarcina de a rezerva cantitatea de memorie necesară, de a 
declara şi iniţializa structurile de date utilizate în program şi, evident, de a 
scrie programul propriu-zis (în sens de secţiune executivă). 

În acest context, din punct de vedere lexical la nivelul codul sursă se pot 
identifica trei tipuri de entităţi: 

─ instrucţiunile microprocesorului, ce, operând direct asupra 
unităţii centrale de prelucrare, determină activităţile acesteia; prin 
intermediul instrucţiunilor se implementează componenta 
executivă; 

─ directivele, ce nu fac practic parte din limbajul de asamblare 
caracteristic microprocesorului, acestea fiind asimilate unor 
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comenzi pe care utilizatorul le transmite asamblorului pentru a-i 
influenţa acţiunile; directivele sunt componentele lexicale ce 
permit – printre altele – rezervarea memoriei de lucru, declararea 
datelor şi iniţializarea acestora (anterior amintite ca sarcini ale 
utilizatorului) etc.; 

─ operatorii, care, nereprezentând instrucţiuni ale 
microprocesorului, se constituie practic în instrumente ala 
limbajului asamblorului, necesare pentru evaluarea unor expresii 
(aritmetice, logice etc.) la momentul asamblării. 

Din punct de vedere sintactic, orice apel de instrucţiune sau directivă 
dintr-un program scris în limbaj de asamblare poate fi reprezentat pe o linie148 
ce are forma generală 

[eticheta:] [operatie] [operanzi] [;comentariu] 
 

în care câmpul eticheta: desemnează un nume simbolic a cărui semnificaţie 
a fost prezentată în paragraful 3.2.3, iar operatie este mnemonica 
instrucţiunii sau a directivei apelate. Existenţa şi structura câmpului 
operanzi sunt dependente de tipul şi formatul instrucţiunii/directivei 
(acestea necesitând sau nu, după caz, prezenţa argumentelor). Tot ceea ce 
succede caracterului „;” este asociat unui comentariu, fiind ignorat în 
momentul interpretării funcţionale a programului. Se observă din structura 
prezentată că fiecare dintre cele patru câmpuri este opţional (semnificaţie 
atribuită de încadrarea prin paranteze drepte [ ]).  

Trebuie să reamintim faptul că atât problema directivelor utilizate la 
gestiunea datelor cât şi cea a operatorilor au fost abordate în al treilea capitol 
din lucrarea de faţă, în timp ce setul de instrucţiuni ale procesoarelor 
reprezintă subiect al capitolului 4. 

În afara entităţilor lexicale localizate la nivelul segmentelor, în figura 5-1 
se remarcă includerea (opţională) în codul sursă a unor directive suplimentare. 
Prezenţa acestora este impusă de necesitatea ajustării fine a comportamentului 
asamblorului, putându-se astfel realiza, de exemplu, orientarea asamblării 
către un anumit procesor-ţintă (de exemplu 80286, 80386 etc.), asamblarea 
condiţionată a codului, generarea unor listing-uri particulare pentru tipărirea 
acestora la imprimantă etc. Totuşi, din punctul de vedere al acestei lucrări va fi 
prezentată doar o selecţie riguroasă a directivelor, în primul rând datorită 
considerentelor legate de utilitatea (sau inutilitatea!) lor în programarea 
aplicaţiilor obişnuite, precum din dorinţa de obţinere a unui cod maşină 
robust, capabil de a fi executat în medii de operare cât mai diferite. 

                                            
148 Lungimea maxim admisibilă standard este de 128 de caractere. 
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5.2. Declararea şi utilizarea segmentelor 

Indiferent de modul de dezvoltare a unui program în limbaj de asamblare, 
am arătat că atât instrucţiunile cât şi datele trebuie localizate la nivelul 
segmentelor. Prin prisma acestui fapt, putem defini segmentul ca pe o colecţie 
de instrucţiuni şi/sau definiţii de date, colecţie în interiorul căreia toate aceste 
entităţi pot fi referite prin relaţionare la adresa de început a segmentului, cu 
ajutorul deplasamentelor. 

În limbaj de asamblare, declararea segmentelor se poate face în două 
variante, corespunzătoare definirii complete, respectiv definirii simplificate, 
prezentate detaliat în cele ce urmează 

5.2.1. Definirea completă a segmentelor 

Această primă manieră de declarare a segmentelor este caracterizată de 
utilizarea directivelor specifice SEGMENT şi ENDS. Prin intermediul acestor 
construcţii sintactice complete se pot stabili de către programator următoarele 
detalii: numele segmentului, alinierea acestuia, combinarea cu alte segmente, 
precum şi continuitatea (adiacenţa) segmentelor. 

Astfel, cea mai utilizată formă generală de definiţie completă este 

nume_s SEGMENT [tip_aliniere] [tip_combinare] ['clasa'] 
   ...  
   declaratii in interiorul segmentului 
   ...  
nume_s ENDS 
 
Conform notaţiei convenţionale, parametrii incluşi în paranteze drepte 

sunt opţionali. Dacă sunt prezenţi, ordinea specificată în forma generală de 
mai sus trebuie obligatoriu respectată. 

Parametrul nume_s, ce prefixează directivele SEGMENT şi ENDS, 
reprezintă numele atribuit segmentului definit. Identificarea segmentelor prin 
nume este importantă prin prisma procesului de combinare a segmentelor, a 
localizării structurilor de date în alte segmente decât cel curent şi, respectiv, a 
obţinerii adresei de bază (în vederea încărcării sale într-unul din registrele de 
segment ale microprocesorului). 

Cea mai simplă definiţie a unui segment de date, de exemplu, poate avea 
forma 

date1 SEGMENT 
  x11 DB 0Bh DUP (?) 
date1 ENDS 
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Dacă într-un fişier (cod sursă) există mai multe instanţieri de segmente 
purtând acelaşi nume, asamblorul consideră că acestea reprezintă secvenţe 
asociate unui segment unic, realizând concatenarea acestora. De exemplu, 
suita de declaraţii 

date1 SEGMENT PUBLIC 
  x11 DB 0Bh DUP (?) 
date1 ENDS  
; 
date2 SEGMENT 
  x21 DB 14h DUP (?) 
date2 ENDS 
; 
date1 SEGMENT 
  x12 DB 01h DUP (?) 
date1 ENDS  
 

este echivalentă cu 

date1 SEGMENT PUBLIC 
  x11 DB 0Bh DUP (?) 
  x12 DB 01h DUP (?) 
date1 ENDS  
; 
date2 SEGMENT 
  x21 DB 14h DUP (?) 
date2 ENDS 
 
Dacă în cadrul unei instrucţiuni se utilizează numele atribuit la declarare 

prin intermediul parametrului nume_s, acesta este substituit cu adresa de bază 
a segmentului referit. O situaţie tipică în care se folosesc numele este cea a 
iniţializării registrelor cs, ds, ss şi es cu adresele corespunzătoare 
segmentelor curente, aşa cum arată exemplul următor: 

MOV ax,date1 ; Se incarca intai adresa de segment in ax 
             ; (nu se poate inscrie direct in ds). 
MOV ds,ax    ; Se copiaza adresa de segment in ds. 
 
Aşa cum am afirmat anterior, tot prin intermediul numelor de segmente 

se pot accesa date localizate în afara segmentului curent. Astfel, presupunând 
că anterior a fost definit date1 ca segment de date actual referit, orice apel la 
variabila x21 din date2 trebuie să utilizeze forma completă 
nume_s:nume_variabila, ca în exemplul de mai jos: 

MOV date2:x21[0],0Fh 
MOV al,date2:x21[1] 
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Parametrul tip_aliniere specifică la ce tip de adresă va fi relocat 
(poziţionat sau „aliniat”) segmentul în memorie atunci când programul este 
lansat în execuţie149. Valorile posibile pentru acest parametru sunt: 

─ PARA (valoare implicită), pentru aliniere la paragraf (segmentul 
va fi relocat la prima adresă fizică divizibilă cu 16);  

─ BYTE, caz în care nu se realizează alinierea (segmentul va fi relocat 
la următoarea adresă liberă); 

─ WORD, pentru aliniere la cuvânt (segmentul va fi relocat la prima 
adresă fizică divizibilă cu 2); 

─ DWORD, pentru aliniere la cuvânt dublu (segmentul va fi relocat la 
prima adresă fizică divizibilă cu 4); 

─ PAGE, pentru aliniere la pagină (segmentul va fi relocat la prima 
adresă fizică divizibilă cu 256). 

Pentru exemplificare, să considerăm următoarele definiţii de segmente 
dintr-un program în limbaj de asamblare: 

date1 SEGMENT PARA 
  x11 DB 0Bh DUP (?) ; 11 octeti 
date1 ENDS  
; 
date2 SEGMENT BYTE 
  x21 DB 14h DUP (?) ; 20 octeti 
date2 ENDS 
; 
date3 SEGMENT WORD 
  x31 DB 05h DUP (?) ;  5 octeti 
date3 ENDS  
; 
date4 SEGMENT DWORD 
  x41 DB 07h DUP (?) ;  7 octeti 
date4 ENDS  
; 
date5 SEGMENT PAGE 
  x51 DB 10 DUP (?)  ; 16 octeti 
date5 ENDS  
; 
... 
 

                                            
149 Relocarea se referă la adresa ce îi este atribuită bazei segmentului, în mod dinamic 

(la debutul execuţiei). 
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În momentul execuţiei, cele cinci segmente vor fi relocate la adrese fizice 
succesive ce îndeplinesc condiţiile impuse de valorile parametrului 
tip_aliniere. Pentru exemplul anterior (extras din contextul unui program 
funcţional), prin analiza cu ajutorul unui dezasamblor a executabilului generat, 
se obţine aşa-numita hartă de alocare a memoriei150 (memory allocation map): 

--------------------------------------------- 
Start  Stop   Length Name               Class 
--------------------------------------------- 
00000H 0000AH 0000BH DATE1 
0000BH 0001EH 00014H DATE2 
00020H 00024H 00005H DATE3 
00028H 0002EH 00007H DATE4 
00100H 00109H 0000AH DATE5 
... 
--------------------------------------------- 
 
Se observă în primul rând faptul că, în forma simplă de definiţie de mai 

sus, ordinea de plasare în memorie este aceeaşi cu cea stabilită la nivelul 
codului sursă. Segmentul cu numele date1 este relocat la prima adresă liberă, 
considerată aici ca fiind 00000h (divizibilă cu 16, de altfel). date2 este plasat 
la adresa 0000Bh, imediat următoare ultimei adrese a lui date1 (0000Ah), 
deoarece alinierea sa este de tip BYTE. Spre deosebire de acest segment, date3 
va fi relocat la prima adresă liberă divizibilă cu 2 (00020h), chiar dacă prima 
locaţie disponibilă ar fi fost 0001Fh. În aceeaşi manieră, se poate remarca 
modul de relocare pentru segmentele date4 şi date5, la adrese divizibile cu 4, 
respectiv cu 256. 

Parametrul tip_combinare specifică dacă segmentul declarat se poate 
combina cu alte segmente, în caz afirmativ valoarea parametrului determinând 
modul în care acest lucru se realizează. Combinarea are loc în etapa de 
link-editare, atunci când există definiţii multiple la nivelul fişierelor separate 
ce se constituie în module ale unui singur program (şi, în consecinţă, se 
link-editează împreună). 

Implicit, dacă parametrul tip_combinare lipseşte, segmentul definit se 
consideră independent. În alte situaţii, posibilele valori ale acestui parametru 
sunt: 

─ PUBLIC, caz în care segmentul curent va fi concatenat cu 
segmentele (plasate în alte module) purtând nume identice şi 
având asociat acelaşi atribut PUBLIC. În consecinţă, după link-

                                            
150 Harta de alocare poate fi obţinută şi sub forma unui fişier, în urma link-editării (de 

obicei, extensia acestui fişier fiind .MAP). 
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editare se va forma un singur segment identificat prin numele 
respectiv, cu o unică adresă de început, lungimea sa fiind egală cu 
suma lungimilor segmentelor ce îl compun;  

─ COMMON, caz în care segmentul curent şi toate segmentele (plasate 
în alte module) de tip COMMON şi cu nume identice se vor 
suprapune în memorie. În consecinţă, se va forma în final un 
singur segment identificat prin numele respectiv, cu o unică 
adresă de început, lungimea sa fiind egală cu cea a segmentului 
component având cea mai mare dimensiune; 

─ STACK, caz în care segmentul curent este marcat ca reprezentând 
zona de stivă  a programului; în cazul existenţei mai multor 
segmente (plasate în alte module) declarate de tip STACK, acestea 
vor fi tratate similar celor cu atributul PUBLIC; 

─ AT <expresie>, acest specificator permiţând plasarea 
segmentului la o adresă fizică dată de valoarea parametrului 
expresie (evaluată la momentul asamblării). 

Ca observaţie, tipurile COMMON şi AT <expresie> sunt utilizate în 
contextul tehnicilor avansate accesare a segmentelor, ce nu fac obiectul lucrării 
de faţă din punct de vedere aplicativ. Totuşi, cu scop ilustrativ, în exemplul 
următor sunt prezente atât declaraţiile de tip PUBLIC şi STACK, cât şi cea de 
tip COMMON. Să presupunem mai întâi că, într-un modul de program (P1) avem 
următoarele definiţii: 

; Modul de program P1 
; 
date1 SEGMENT BYTE PUBLIC 
  x11 DB 0Bh DUP (?)      ; 11 octeti 
date1 ENDS  
; 
date2 SEGMENT BYTE COMMON 
  x21 DB 14h DUP (?)      ; 20 octeti 
date2 ENDS 
; 
date3 SEGMENT 
  x31 DB 02h DUP (?)      ;  2 octeti 
date3 ENDS 
; 
stiva SEGMENT PARA STACK 
  DB 100h DUP (?)         ; Se rezerva 256 de octeti 
  varf_stiva LABEL WORD   ; Pointer la locatia curenta 
                          ; (varful stivei) 
stiva ENDS 
... 
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De asemenea, presupunem că programul final are în componenţa sa şi un 

al doilea modul (P2), în cadrul căruia sunt prezente definiţiile de segmente 
ilustrate în listingul următor: 

; Modul de program P2 
; 
date1 SEGMENT BYTE PUBLIC 
  x12 DB 01h DUP (?)      ;  1 octet 
date1 ENDS  
; 
date2 SEGMENT BYTE COMMON 
  x22 DB 01h DUP (?)      ;  1 octet 
date2 ENDS 
; 
date3 SEGMENT 
  x32 DB 03h DUP (?)      ;  3 octeti 
date3 ENDS 
; 
... 
 
Segmentele cu numele date1 sunt de tip PUBLIC, cele cu numele date2 

sunt de tip COMMON, segmentele date3 sunt considerate independente 
(necombinabile), iar segmentului stiva îi este asociat tipul STACK. 

După asamblarea separată a modulelor P1 şi P2, urmată de link-editarea 
acestora, considerând (ipotetic) că prima locaţie de memorie liberă este 
00000h, harta alocării memoriei la execuţie este 

--------------------------------------------- 
Start  Stop   Length Name               Class 
--------------------------------------------- 
00000H 0000BH 0000CH DATE1 
0000CH 0001FH 00014H DATE2 
00020H 00021H 00002H DATE3 
00030H 00032H 00003H DATE3 
00040H 0013FH 00100H STIVA 
... 
--------------------------------------------- 
 
Deoarece în modulele P1 şi P2 sunt prezente două definiţii ale 

segmentului date1 (de tip PUBLIC), acestea vor fi concatenate, segmentul 
rezultat purtând acelaşi nume (date1). Ca urmare a alinierii de tip BYTE 
concatenarea se face la adrese consecutive, dimensiunea rezultată fiind egală 
cu suma dimensiunilor celor două segmente componente (11 + 1 = 12 = 0Ch 
octeţi). 
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Definiţiile din P1 şi P2 ale segmentului date2 sunt de tip COMMON, ceea 
ce are ca efect crearea unui singur segment cu acelaşi nume, având 
dimensiunea de 20 de octeţi (14h), egală cu cea specificată în P1 (deoarece 
este mai mare decât cea din P2). 

În ceea ce priveşte segmentele cu numele date3, se remarcă faptul că 
absenţa parametrului tip_aliniere conduce la plasarea lor separată în 
codul rezultat, fără a exista vreo combinare între acestea. Adresele de relocare 
nu sunt consecutive, impunându-se ca ele să fie divizibile cu 16 deoarece tipul 
alinierii pentru segmentele date3 este cel implicit (PARA). 

Referitor la segmentul stiva (de tip STACK), deoarece acesta este unic 
definit (în P1), el se regăseşte ca atare, fără modificări, în executabilul generat 
la link-editare. 

Ultimul parametru al directivei SEGMENT, nume_clasa, extinde numele 
segmentului definit prin încadrarea sa într-o anumită clasă. Uzual, categoriile 
sunt referite prin: 

─ 'CODE', pentru segmentele ce conţin cod; 

─ 'DATA', pentru segmentele ce conţin declaraţii de variabile şi 
constante; 

─ 'CONST', în cazul segmentelor ce conţin declaraţii de constante; 

─ 'STACK', pentru segmentele asociate stivei. 

Prin această extensie cu atributul nume_clasa se poate exercita controlul 
relocării segmentelor ce nu au atribuite aceleaşi nume (ca atribut nume_s). 

Alocarea resurselor, depunerea codului în fişierul executabil şi implicit 
încărcarea segmentelor în memoria sistemului sunt influenţate de o serie de 
reguli şi etape, expuse în continuare. 

Etapa 1: Asamblorul combină toate segmentele ce au nume identice, 
având totodată asociat cu atributul PUBLIC. 

Etapa 2: După combinare, segmentele sunt depuse în fişierul cod maşină 
rezultant, conform ordinii în care acestea apar în codul sursă. În cazul 
instanţelor multiple, segmentul combinat rezultat va fi plasat în poziţia 
corespunzătoarei primei apariţii. 

Etapa 3:  Link-editorul preia codul maşină anterior produs de compilator, 
rearanjând secvenţele corespunzătoare segmentelor în momentul creării 
fişierului executabil. Primul segment depus este (firesc) primul localizat în 
codul generat de asamblor, acesta fiind succedat de toate celelalte segmente ce 
au asociat acelaşi nume de clasă. De exemplu, dacă primului segment îi 
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corespunde clasa 'DATA', următoarele segmente depuse în fişierul executabil 
vor fi cele având acelaşi atribut de clasă. 

Etapa 4: După depunerea tuturor segmentelor de aceeaşi clasă cu primul 
segment generat de asamblor, link-editorul identifică următorul segment 
disponibil (de clasă diferită), repetând pe baza acestuia etapa 3. 

Etapa 5: Se repetă etapa 4 până când codul tuturor segmentelor este 
depus în fişierul executabil. 

Pentru exemplificare, să considerăm următoarea secvenţă de declaraţii: 

date1 SEGMENT PUBLIC 
  x11 DB 0Bh DUP (?)      ; 11 octeti 
date1 ENDS  
; 
stiva SEGMENT STACK  
  DB 100h DUP (?)         ; Se rezerva 256 de octeti 
  varf_stiva LABEL WORD   ; Pointer la locatia curenta 
                          ; (varful stivei) 
stiva ENDS 
; 
date2 SEGMENT PUBLIC 
  x21 DB 14h DUP (?)      ; 20 octeti 
date2 ENDS 
; 
date3 SEGMENT PUBLIC 
  x31 DB 02h DUP (?)      ;  2 octeti 
date3 ENDS 
; 
... 
 
Prin analiza hărţii de alocare se observă că – în situaţia absenţei 

atributelor de clasă – ordinea de depunere este cea corespunzătoare fişierului 
sursă, în care segmentul stiva este intercalat între date1 şi date3: 

--------------------------------------------- 
Start  Stop   Length Name               Class 
--------------------------------------------- 
00000H 0000AH 0000BH DATE1 
00010H 0010FH 00100H STIVA 
00110H 00123H 00014H DATE2 
00130H 00131H 00002H DATE3 
... 
--------------------------------------------- 
 
Vom rescrie exemplul anterior, asociind însă de această dată clasele 

'DATE' şi 'STACK' în mod adecvat: 
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date1 SEGMENT PUBLIC 'DATA' 
  x11 DB 0Bh DUP (?)      ; 11 octeti 
date1 ENDS  
; 
stiva SEGMENT STACK 'STACK' 
  DB 100h DUP (?)         ; Se rezerva 256 de octeti 
  varf_stiva LABEL WORD   ; Pointer la locatia curenta 
                          ; (varful stivei) 
stiva ENDS 
; 
date2 SEGMENT PUBLIC 'DATA' 
  x21 DB 14h DUP (?)      ; 20 octeti 
date2 ENDS 
; 
date3 SEGMENT PUBLIC 'DATA' 
  x31 DB 02h DUP (?)      ;  2 octeti 
date3 ENDS 
; 
... 
 
Noua hartă de alocare, în urma asamblării şi link-editării, este 

--------------------------------------------- 
Start  Stop   Length Name               Class 
--------------------------------------------- 
00000H 0000AH 0000BH DATE1              DATA 
00010H 00023H 00014H DATE2              DATA 
00030H 00031H 00002H DATE3              DATA 
00040H 0013FH 00100H STIVA              STACK 
... 
--------------------------------------------- 
 
Se remarcă astfel rearanjarea segmentelor în ordinea apariţiei şi a claselor 

asociate. Primul este date1, deoarece el ocupă aceeaşi poziţie şi în codul 
sursă. Succesiv sunt depuse date2 şi date3 (chiar dacă stiva urma lui 
date1), deoarece şi acestea au asociată clasa lui date1, şi anume 'DATA'. În 
mod firesc, ultimul înscris va fi segmentul de stivă. 

5.2.2. Directiva ASSUME 

Aşa cum a prezentat paragraful 2.2.6, segmentele curente de date, cod şi 
stivă sunt cunoscute de microprocesor la momentul execuţiei în măsura în care 
registrele cs, ds, ss, es (eventual fs şi gs) sunt corect încărcate cu adresele 
de segment asociate acestora. Astfel, se poate considera că înscrierea acestor 
registre reprezintă modalitatea de specificare a unei corespondenţe fizice între 
segmentele considerate curente şi UCP.  
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Nu mai puţin important este ca, la momentul asamblării, această 
informaţie să fie accesibilă şi asamblorului. În acest sens se utilizează directiva 
ASSUME, ce realizează corespondenţa logică între segmentele curente (la un 
moment dat) şi asamblor. 

Forma generală de utilizare a directivei este 

ASSUME reg_seg:expresie [, reg_seg:expresie,...]  
 

în care reg_seg este un registru de segment (cs, ds, ss, es, fs sau gs), iar 
expresie poate fi: 

─ un nume de segment (definit cu directiva SEGMENT); 

─ un nume de grup de segmente (definit cu directiva GROUP, 
prezentată în paragraful 5.2.3); 

─ cuvântul cheie NOTHING (pentru anularea unei asocieri 
precedente). 

După cum se observă, structura sintactică anterioară permite atât 
asocierea simbolică a unei singure perechi registru-segment, cât şi asocieri 
multiple; în acest sens, următoarele apeluri generale sunt valide: 

ASSUME cs:cod 
ASSUME cs:cod, ds:date1, ss:stiva 
ASSUME cs:cod, ds:date1, ss:stiva, es:date2 
 
Deoarece directiva ASSUME nu realizează decât o conexiune logică între 

registrele de segment şi segmentele curente, în programul său programatorul 
nu trebuie să omită încărcarea explicită a registrelor de segment cu adresele 
corecte (realizând în acest fel conexiunea fizică dintre acestea şi segmentele 
curente). 

Pentru exemplificare, se va face apel la următorul program. Din punct de 
vedere practic, acesta reprezintă un program complet, care se poate asambla, 
link-edita şi lansa în execuţie exact în forma prezentată. 

; Program demo – definire completa a segmentelor 
; 
stiva SEGMENT STACK 'STACK' 
  DB 100h DUP (?)             ; 256 de octeti 
  varf_stiva LABEL WORD       ; Pointer (varful stivei) 
stiva ENDS 
; 
date4 SEGMENT PUBLIC 'DATA' 
  x41 DB 0FFh 
  x42 DW 1234h 
date4 ENDS 
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; 
date5 SEGMENT PUBLIC 'DATA' 
  x51 DB 00h 
  x52 DW 0000h 
date5 ENDS 
; 
cod   SEGMENT PUBLIC 'CODE' 
; 
; Initializare logica a registrelor de segment:   
  ASSUME cs:cod, ds:date4, ss:stiva, es:date5 
; 
  start: 
    MOV ax,date4 
    MOV ds,ax                 ; Initializare explicita 
                              ; a lui ds 
    MOV ax,date5 
    MOV es,ax                 ; Initializare explicita 
                              ; a lui es 
    MOV ax,stiva 
    MOV ss,ax                 ; Initializare ss 
    MOV sp,OFFSET varf_stiva  ; Initializare sp (100h) 
; 
    MOV ah,x41                ; ah=FFh 
    MOV ah,x51                ; ah=00h 
    MOV bx,x42                ; bx=1234h 
    MOV bx,x52                ; bx=0000h 
; 
;   Incheierea programului, cu redarea controlului 
;   catre sistemul de operare DOS: 
    MOV ah,4ch 
    INT 21h 
cod   ENDS 
; 
END start 
 
Programul utilizează două segmente de date (date4 şi dat5), un 

segment de cod (cod) şi un segment de stiva (stiva). Se remarcă atât 
realizarea legăturii logice la segmente (prin utilizarea directivei ASSUME), cât şi 
a celei fizice (prin încărcarea explicită a registrelor de segment ds, es şi ss151). 

                                            
151 Observaţie: iniţializarea registrului cs nu este necesară, ea fiind realizată automat de 

către sistemul de operare (DOS) la lansarea în execuţie a fişierului executabil. 
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Dacă un nume de segment nu apare la apelul directivei ASSUME, datele 
definite în acel segment pot fi accesate doar dacă se utilizează prefixarea de 
segment. Concret, dacă în exemplul anterior directiva ASSUME ar fi apelată în 
forma 

ASSUME cs:cod, ds:date4, ss:stiva 
 

atunci variabilele x51 şi x52 din segmentul date5 pot fi încărcate în registrele 
ah şi bx utilizând construcţiile 

MOV ah,es:x51    ; x51 este prefixat de es 
MOV bx,es:x52    ; x52 este prefixat de es 
 

5.2.3. Directiva GROUP 

Apelul acestei directive reprezintă o generalizare a combinării, 
suplimentară faţă de cea oferită de atributul PUBLIC, realizându-se gruparea 
mai multor segmente (inclusiv cu nume şi atribute diferite). Pentru a fi posibilă 
o astfel de combinare, trebuie ca segmentele implicate să respecte două 
condiţii: 

─ suma dimensiunilor lor să nu depăşească maximul admisibil 
pentru un segment (64KB); 

─ distanţa dintre prima locaţie a segmentului relocat la adresa cea 
mai mică şi ultima locaţie a segmentului de la adresa cea mai mare 
să fie cel mult egală cu 64K. 

Ultima condiţie poate fi însă cu uşurinţă îndeplinită dacă segmentele ce se 
grupează au acelaşi atribut de clasă (ceea ce are drept consecinţă rearanjarea 
lor de către link-editor). 

Forma generală de apel a directivei este 

 nume_grup GROUP nume_s1, nume_s2 [, ...]  
 

în care nume_s1, nume_s2, … identifică segmentele ce vor fi grupate sub 
numele nume_grup. 

Numele de grup se poate folosi ca şi numele de segment, de exemplu la 
apelarea directivelor ASSUME, la iniţializarea registrelor de segment etc. Pentru 
ilustrare, să considerăm gruparea segmentelor date4 şi date5 (din exemplul 
anterior) sub numele date, prin invocarea directivei GROUP: 

date  GROUP date4,date5 
 
Ulterior acestui apel, următoarele construcţii sintactice sunt perfect 

valabile: 
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... 
ASSUME cs:cod, ds:date, ss:stiva 
... 
; Declaratii in segmentul de cod: 
... 
MOV ax,date 
MOV ds,ax                 ; Initializare explicita 
                          ; a lui ds 
MOV ah,x41                ; ah=FFh 
MOV ah,x51                ; ah=00h 
MOV bx,x42                ; bx=1234h 
MOV bx,x52                ; bx=0000h 
; 
MOV ch,OFFSET x51         ; ch=00h (offset-ul lui 
                          ; x51 in segmentul date5) 
MOV cl,OFFSET date:x51    ; ch=10h (offset-ul lui 
                          ; x51 in cadrul grupului 
                          ; date) 
... 
 
Se observă faptul că operatorul OFFSET aplicat variabilei x51 furnizează 

deplasamentul acesteia în cadrul segmentului de definiţie (date5), în timp ce 
aplicarea aceluiaşi operator pentru variabila prefixată de numele grupului 
(date:x51) returnează deplasamentul lui x51 în cadrul grupului de segmente 
date.  

5.2.4. Definirea simplificată a segmentelor 

Mediile moderne de asamblare permit definirea segmentelor atât în 
maniera „completă” anterior prezentată cât şi într-o formă alternativă, 
simplificată. Avantajul major introdus de aceasta din urmă este dat de 
generarea codului maşină în format standard, similar celui obţinut în mediile 
de dezvoltare a aplicaţiilor în limbaje de nivel înalt. Practic, dacă se face apel la 
definirea simplificată a segmentelor, în urma generării codului acestea vor 
avea asociate aceleaşi nume şi atribute ce s-ar fi obţinut prin mijlocirea 
compilatoarelor aferente limbajelor de nivel înalt. 

Stabilirea condiţiilor-cadru în care se va dezvolta programul (alocarea 
memoriei, diferitele convenţii de apel, restricţiile impuse etc.) precum şi 
declararea propriu-zisă a segmentelor se fac prin intermediul unor directive 
specifice. Din multitudinea de aspecte ce pot fi avute în vedere în acest context, 
lucrarea de faţă prezintă doar elementele principial necesare pentru 
dezvoltarea eficientă a unui program complet în limbaj de asamblare.  
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Stabilirea modelului de memorie 

Pentru specificarea modelului de memorie se face apel la directiva 
.MODEL, sub următoarea formă generală: 

.MODEL tip 
 
Argumentul tip reprezintă identificatorul modelului de memorie ales de 

utilizator ca adecvat programului său. Valorile posibile ale acestui argument au 
asociate următoarele semnificaţii: 

─ TINY – Toate segmentele declarate în program (de date, cod, şi 
stivă) pot fi generate într-un spaţiu de 64KB, formând un unic 
grup de segmente. Acest model este caracteristic formatului 
executabil de tip .COM. Adoptarea modelului TINY face ca toate 
salturile, apelurile şi definiţiile de proceduri să aibă în mod 
automat tipul NEAR. 

─ SMALL – Datele şi stiva sunt grupate într-un singur segment, 
codul reprezentând un segment independent. Evident, în ambele 
cazuri trebuie respectată restricţia celor 64KB. Şi în acest caz, 
toate salturile, apelurile şi definiţiile de proceduri sunt implicit de 
tip NEAR. 

─ MEDIUM – Datele şi stiva sunt grupate într-un singur segment (de 
maxim 64KB), dar de această dată codul poate fi localizat în 
segmente separate, putând astfel depăşi 64KB. Salturile, apelurile 
şi definiţiile de proceduri sunt implicit tip FAR. 

─ COMPACT – În acest caz, codul generat ocupă maxim 64KB 
(grupându-se la nivelul unui segment), dar datele şi stiva sunt 
localizate în segmente separate, putând depăşi 64KB. Totuşi, o 
structură compactă de date (de tip indexat, de exemplu) nu poate 
depăşi limitele unui segment fizic (64KB). Apelurile şi salturile 
sunt implicit de tip NEAR. 

─ LARGE – Prin folosirea acestui model, atât datele cât şi codul 
generat pot depăşi 64KB. Şi aici, o singură restricţie este impusă la 
nivelul datelor, în sensul că entităţile complexe nu pot depăşi 
64KB. 

─ HUGE – Acest model este asemănător modelului large, în cazul de 
faţă structurile de date putând însă depăşi limita celor 64KB152. 

                                            
152 Deşi modelul HUGE permite utilizarea structurilor de date mai mari de 64KB, 

gestiunea acestora revine în exclusivitate programatorului (asamblorul neoferind facilităţi în 
acest sens). În consecinţă, modelul HUGE este practic identic cu LARGE. 
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Definirea simplificată a segmentului de stivă 

În această situaţie, se foloseşte directiva .STACK, cu forma de apel 
generală 

.STACK [dimensiune] 
 
Parametrul opţional dimensiune reprezintă numărul de octeţi alocaţi 

pentru stivă. Dacă acesta nu este prezent, stiva creată va avea dimensiunea 
implicită de 1KB = 1048 de octeţi. 

Prin intermediul directivei .STACK este generat un segment al cărui 
nume este STACK (asignat în mod implicit). Celelalte atribute asociate sunt: 
aliniere tip PARA, tip combinare STACK, clasă de segment 'STACK'. 

Definirea simplificată a segmentelor de date 

Pentru declararea acestor segmente, după caz se pot folosi următoarele 
directive: 

─ .DATA, pentru segmente NEAR (maxim 64KB); 

─ .DATA?, pentru segmente de tip NEAR, conţinând date 
neiniţializate; 

─ .FARDATA, pentru segmente FAR (pot depăşi 64KB); 

─ .FARDATA?, pentru segmente FAR (pot depăşi 64KB), conţinând 
date neiniţializate; 

─ .CONST, pentru segmente ce conţin date asimilate unor constante. 

Formele generale de apel sunt: 

.DATA 

.DATA? 

.FARDATA  [nume_s] 

.FARDATA? [nume_s] 

.CONST 
 
În toate aceste cazuri, definiţia segmentului reprezintă succesiunea 

declaraţiilor (de constante, variabile etc.) cuprinse între propria directivă de 
definire şi directiva de definire a segmentului următor (sau directiva END ce 
încheie codul sursă). 

Parametrul nume_s este opţional şi reprezintă, evident, numele atribuit 
segmentului definit. Toate celelalte directive generează segmente cu 
următoarele nume implicite: 

─ DATA, pentru definiţii cu apelul .DATA; 

─ _BSS, pentru apelul .DATA?; 
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─ CONST, pentru apelul .CONST. 

Dacă parametrul nume_s lipseşte, în cazul directivelor .FARDATA şi 
.FARDATA? se atribuie următoarele numele implicite segmentelor definite: 

─ _FAR_DATA, pentru apelul .FARDATA; 

─ _FAR_BSS, pentru apelul .FARDATA?. 

Tipul de aliniere este PARA (dacă segmentele au fost definite cu 
.FARDATA sau .FARDATA?) , respectiv WORD (în celelalte cazuri). În ceea ce 
priveşte tipul de combinare, declaraţiile .FARDATA sau .FARDATA? exclud 
combinarea, în timp ce toate celelalte au asociat tipul PUBLIC. 

Ca ultim atribut, segmentele generate au asociate clasele: 

─ 'DATA', pentru segmentele definite cu directiva .DATA; 

─ 'BSS', pentru segmentele definite cu directiva .DATA?; 

─ 'FAR_DATA', pentru segmentele definite cu directiva .FARDATA; 

─ 'FAR_BSS', pentru segmentele definite cu directiva .FARDATA?; 

─ 'DATA', pentru segmentele definite cu directiva .CONST. 

Definirea simplificată a segmentelor de cod 

Directiva destinată declarării acestor segmente este .CODE, forma sa 
generală cea mai utilizată fiind 

.CODE 
 
Definiţia segmentului reprezintă succesiunea de declaraţii, instrucţiuni şi 

apeluri cuprinse între propria directivă de definire şi directiva de definire a 
segmentului următor (sau directiva END ce încheie codul sursă). 

Numele implicite atribuite segmentului sunt dependente de tipul său 
(NEAR, FAR), acesta fiind determinat la rândul său de modelul de memorie 
folosit. Astfel, numele asignate pot fi: 

─ _TEXT, pentru segmentele NEAR; 

─ nume_fisier_sursa_TEXT, pentru segmentele FAR. 

Prin folosirea directivei .CODE este generat un segment ale cărui atribute 
sunt: aliniere WORD, tip combinare PUBLIC, clasă de segment 'CODE'. 

Aspecte ale manipulării segmentelor definite simplificat 

De regulă, gestiunea segmentelor astfel declarate se face la nivel global. La 
asamblare şi link-editare se generează grupul de segmente DGROUP, la nivelul 
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căruia sunt incluse fie toate segmentele (în cazul modelului de memorie TINY), 
fie doar DATA, _BSS, CONST şi STACK în celelalte situaţii. 

Folosirea directivelor simplificate prezintă marele avantaj că elimină 
necesitatea directivelor ASSUME, asocierile dintre registrele de segment ale 
UCP şi segmentele generate fiind implicite. 

La modelul de memorie TINY, directiva ASSUME implicită este 

ASSUME cs:DGROUP, ds:DGROUP, ss:DGROUP 
 
Similar, modelele SMALL şi COMPACT, presupun apelul 

ASSUME cs:_TEXT, ds:DGROUP, ss:DGROUP 
 

în timp ce la modelele LARGE şi HUGE acesta ar avea forma 

ASSUME cs:nume_fisier_sursa_TEXT, ds:DGROUP, ss:DGROUP 
 
Totuşi, directivele .FARDATA şi/sau .FARDATA?, impun gestionarea 

explicită, prin directive ASSUME, a segmentelor astfel declarate. 

În ceea ce priveşte adresele de început asociate segmentelor sau 
grupurilor de segmente definite cu directive în forma simplificată, acestea sunt 
disponibile programatorului prin intermediul simbolurilor globale 
(predefinite) @STACK, @DATA, @DATA?, @FARDATA, @FARDATA?, @CODE şi 
DGROUP. 

Pentru ilustrare, în continuare este prezentată versiunea echivalentă a 
programului demonstrativ de la paragraful 5.2.2, în care s-au folosit directivele 
simplificare de definire a segmentelor. 

; Program demo – definire simplificata a segmentelor 
; 
.MODEL SMALL      ; Model SMALL 
.STACK 100h       ; Stiva de 256 de octeti 
.DATA 
  x41 DB 0FFh 
  x42 DW 1234h 
  x51 DB 00h 
  x52 DW 0000h 
; 
.CODE 
  start:          ; Eticheta obligatorie 
    MOV ax,@DATA  ; Incarca in ax adresa de 
                  ; inceput a segmentului de date 
                  ; (echivalent cu MOV ax,DGROUP) 
    MOV ds,ax     ; Initializare explicita a lui ds 
; 
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    MOV ah,x41    ; ah=FFh 
    MOV ah,x51    ; ah=00h 
    MOV bx,x42    ; bx=1234h 
    MOV bx,x52    ; bx=0000h 
; 
;   Incheierea programului, cu redarea controlului 
;   catre sistemul de operare DOS: 
    MOV ah,4ch 
    INT 21h 
; 
END start         ; Directiva obligatorie 
 

5.3. Contorul de locaţii 

Procesul de asamblare este controlat de contoarele de locaţii (Location 
Counters) asociate segmentelor definite prin program. Ţinând cont de faptul 
că procesul de asamblare este progresiv153, un astfel de contor practic indică 
poziţia (offset-ul) din cadrul segmentului referit la care se vor asambla/codifica 
instrucţiunile (în cazul segmentelor de cod), respectiv datele (pentru 
segmentele de date) următoare. 

În programele scrise în limbaj de asamblare, contorul curent de locaţii 
poate fi explicit accesat prin simbolul „$”. 

La prima utilizare a unui nume de segment, contorul de locaţii este 
iniţializat cu zero, valoarea sa incrementându-se pe măsură ce segmentul este 
parcurs. Pasul de incrementare este variabil, acesta fiind de fapt egal cu 
numărul de octeţi pe care se reprezintă instrucţiunile sau datele asamblate. 
Dacă în program se revine la un segment anterior accesat, contorul de locaţii 
revine la ultima valoare utilizată în cadrul acelui segment, aşa cum se poate 
observa din listing-ul următor154:  

----------------------------------------------------- 
Line  Counter  Content           Source 
----------------------------------------------------- 
 1    0000                       .MODEL SMALL 
 2    0000                       .DATA 
 3    0000     FF                  x41 DB 0FFh 
 4    0001     1234                x42 DW 1234h 
 5    0003     00                  x51 DB 00h 

                                            
153 Liniile de program sunt tratate succesiv de către asamblor, codul maşină generat 

fiind depus în fişierul de ieşire în acelaşi mod. 
154 Asamblorul poate furniza, la cerere, aceste informaţii.  
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 6    0004     0000                x52 DW 0000h 
 7    0000                       .STACK 100h 
 8    0006                       .DATA 
 9    0006     FA                  v1  DB 0FAh 
10    0007     1BFF                v2  DW 1BFFh 
11    0009     0AB61238            v3  DD 0AB61238h 
12    000D                       .CODE 
13    0000                         start: 
14    0000     B8 0000s              MOV ax,@DATA 
15    0003     8E D8                 MOV ds,ax 
16    0005     8A 26 000             MOV ah,x41 
17    0009     8A 26 000             MOV ah,x51 
18    000D     8B 1E 000             MOV bx,x42 
19    0011     8B 1E 000             MOV bx,x52 
20    0015     B4 4C                 MOV ah,4ch 
21    0017     CD 21                 INT 21h 
22                               END start 
----------------------------------------------------- 
 
Programul anterior are două secţiuni ale segmentului de date, între care 

este instanţiat segmentul de stivă. Se remarcă iniţializările contoarelor asociate 
segmentelor de date, stivă şi cod cu valoarea (hexazecimală) 0000. De 
asemenea, este de observat reluarea incrementării contorului segmentului de 
cod de la valoarea anterioară declarării stivei. 

Contoarele de locaţii sunt utile în vederea calculului automat al unor 
deplasamente sau dimensiuni. De exemplu, dacă definim un şir de octeţi cu 
numele vector şi dorim ca la asamblare variabila lungime să conţină 
numărul de octeţi ai acestuia, putem utiliza secvenţa de declaraţii consecutive 

vector  DB 1,2,3,4,5,6,7 
lungime DB $-vector 
 
Expresia $-vector este egală cu lungimea (în octeţi) a variabilei 

vector, fiind evaluată ca diferenţa dintre adresa curentă de asamblare şi 
adresa la care a fost depus primul octet al vectorului155. 

În afară de iniţializarea implicită a contorului de locaţii, acesta poate fi 
iniţializat şi modificat explicit, prin utilizarea directivei ORG, cu forma generală 

ORG expresie 
 

în care expresie este valoarea de iniţializare a contorului curent de locaţii. 

                                            
155 Se are în vedere faptul că numele vector reprezintă de fapt un pointer la această 

locaţie. 
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De exemplu un apel de forma ORG 30h are ca efect iniţializarea 
contorului cu constanta 30h, în timp ce ORG $+10h produce incrementarea sa 
cu valoarea 10h, fapt ce poate fi confirmat prin analiza informaţiilor furnizate 
de asamblor: 

 

----------------------------------------------------- 
Line  Counter  Content           Source 
----------------------------------------------------- 
 1    0000                       .MODEL SMALL 
 2    0000                       .DATA 
 3                               ORG 30h 
 4    0030     FF                  x41 DB 0FFh 
 5    0031     1234                x42 DW 1234h 
 6    0033     00                  x51 DB 00h 
 7                               ORG $+0010h 
 8    0044     0000                x52 DW 0000h 
...   ...      ...               ... 
----------------------------------------------------- 
 
Valoarea 0044h a contorului este dată de suma dintre valoarea anterior 

listată (0033h), numărul de octeţi pe care se memorează variabila x51 
(0001h) şi valoarea de incrementare explicită 0010h. 

5.4. Principii de declarare şi utilizare a procedurilor 

În contextul programării în limbaj de asamblare, noţiunea de procedură 
are semnificaţia unei secvenţe de acţiuni, executată la cerere prin invocarea 
unui mecanism de tip salt controlat – revenire, similar cazului întâlnit la 
limbajele de nivel înalt. Spre deosebire de acestea, limbajul de asamblare nu 
este constrâns de restricţii (în special în ceea ce priveşte convenţiile de apel şi, 
dacă este cazul, mecanismul de transmitere a parametrilor), ceea ce face ca 
adeseori utilizarea procedurilor să devină „abuzivă”. Prin eludarea unor 
principii elementare ale ingineriei programării, perfect posibilă în cazul de 
faţă, se ajunge în mod cert la programe ilizibile şi greu de depanat sau 
întreţinut. 

Din această perspectivă, lucrarea de faţă propune o selecţie extrem de 
riguroasă a aspectelor asociate tehnicilor procedurale, prin orientarea către 
problemele esenţiale, de principiu, în detrimentul detaliilor neesenţiale (ce pot 
complica inutil codul generat). Subcapitolul de faţă îşi propune revelarea 
principiilor de bază ale utilizării procedurilor, pentru ca subcapitolul 6.2 să 
prezinte o serie de tehnici avansate asociate acestora. 
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5.4.1. Definirea procedurilor 

Procedurile se definesc în limbaj de asamblare prin folosirea directivelor 
conjugate PROC şi ENDP,  conform următorului şablon: 

nume_proc PROC [tip] 
   ... 
   Declaratii in interiorul procedurii 
   ... 
   Instructiune_de_revenire 
nume_proc ENDP 
 

unde nume_proc reprezintă numele asociat procedurii. În termeni exacţi, 
nume_proc este asimilat unei etichete – pointer la cod (pentru a identifica 
punctul de salt la apelul procedurii), aşa cum se precizează în paragraful 3.2.3. 

Parametrul tip este opţional, el indicând tipul procedurii. Valoarea sa 
poate fi: 

─ NEAR, asociat (firesc) procedurilor NEAR, ce pot fi apelate numai 
din segmentul de cod în care sunt definite; 

─ FAR, asociat procedurilor FAR, ce pot fi apelate şi din alte 
segmente de cod decât cel de definiţie. 

Dacă parametrii FAR sau NEAR nu sunt prezenţi la declarare, tipul 
procedurii este dedus din directivele simplificate de definire a segmentelor, 
conform restricţiilor impuse de modelul de memorie folosit156. De exemplu, 
modelul SMALL presupune că toate procedurile sunt de tip NEAR, în timp ce 
utilizarea modelului LARGE conferă automat procedurilor atributul FAR. 

Se remarcă prezenţa în corpul procedurii, pe ultima poziţie, a unei 
instrucţiuni de revenire, execuţia fiind transferată în punctul din care 
procedura a fost anterior apelată. 

Pentru exemplificare, în cele ce urmează este prezentat exemplul simplu 
de declarare a unei proceduri NEAR ce depune în registrul cx suma dintre 
conţinutul registrului ax şi cel al lui bx: 

proc_near PROC NEAR  ; Definire procedura NEAR 
  XOR cx,cx          ; Sterge cx 
  MOV cx,ax          ; Copiaza ax in cx 
  ADD cx,bx          ; Aduna bx la cx (cx=ax+bx) 
  RETN               ; Instructiune de revenire 
proc_near ENDP 

                                            
156 Pentru detalii se recomandă consultarea paragrafului 5.2.4. 
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5.4.2. Apelul şi revenirea din proceduri 

Aceste noţiuni, având semnificaţii conjugate, presupun transferul 
controlului din punctul de apelare către procedură şi reciproc. Aşa cum se 
arată şi în paragrafele 4.7.1 şi 4.7.2, orice salt explicit în memorie se poate face 
la o locaţie-ţintă aflată în segmentul de curent cod (caz în care transferul este 
considerat de tip NEAR) sau într-un segment de cod diferit (transfer FAR). În 
consecinţă, microprocesoarele familiei 80x86 pun la dispoziţia 
programatorului instrucţiuni de apel (CALL) şi revenire din proceduri (RETx) 
adecvate celor două situaţii. 

În cele ce urmează vom prezenta, prin prisma considerentelor practice, 
noţiunile de bază privind apelul şi revenirea din proceduri, cititorul interesat 
de aprofundarea aspectelor teoretice fiind invitat să consulte paragraful 4.7.2 
al lucrării de faţă. 

Apelul procedurilor – instrucţiunea CALL 

Din punct de vedere pragmatic, cele mai utilizate forme de instanţiere a 
instrucţiunii CALL sunt: 

CALL NEAR PTR nume_proc 
CALL FAR  PTR nume_proc 
CALL nume_proc 
 
Această instrucţiune, indiferent de forma ei, apelează procedura 

specificată prin nume_proc, salvând automat în stivă adresa de revenire, 
pentru a permite ulterior instrucţiunii de revenire din procedură să transfere 
înapoi controlul la instrucţiunea ce succede instrucţiunii CALL. 

În funcţie de modul în care a fost definită procedura, programatorul o va 
apela printr-o instrucţiune CALL adecvată (de tip NEAR sau FAR, conform 
formelor generale de apel mai sus prezentate). Dacă tipul de apel nu este 
precizat, asamblorul va genera codul adecvat pentru CALL în funcţie de tipul 
procedurii apelate. Reciproc, aşa cum vom vedea ulterior, şi revenirea din 
procedură se face prin adaptarea instrucţiunii la tipul acesteia (NEAR/FAR). 

Revenirea din proceduri – instrucţiunea RETx  

Întoarcerea din producerea se produce sub rezidenţa instrucţiunilor 
speciale RETx (RETN, RETF sau RET). Formele sintactice posibile ale acestora 
sunt: 

RETN [val_descarcare] 
RETF [val_descarcare] 
RET  [val_descarcare] 
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Mnemonicele sunt sugestive, RETN semnificând întoarcerea din proceduri 
NEAR, RETF din proceduri FAR, în timp ce la apelul RET se generează codul de 
întoarcere în funcţie de tipul instrucţiunii CALL ce a generat transferul 
controlului către procedură (implicit dependent de atributul NEAR sau FAR 
asociat acesteia). 

Parametrul val_descarcare, care este opţional, creează posibilitatea 
actualizării stivei (similar unei operaţii de tip POP multiple), prin descărcarea 
unor valori eventual depuse în aceasta înainte de apelul procedurii. 
val_descarcare reprezintă numărul de octeţi/cuvinte ce vor fi extrase 
(eliminate) din stivă. 

Programul al cărui listing este prezentat în continuare ilustrează în mod 
practic principiile de bază anterior enunţate. El este construit în jurul 
procedurii-exemplu de la paragraful 5.4.1, depunând în cx suma dintre 
registrele ax şi bx. 

.MODEL SMALL 

.STACK 

.DATA  
  x1   DW  0001h            ; Definire/initializare x1 
  x2   DW  0002h            ; Definire/initializare x2 
  x3   DW  0003h            ; Definire/initializare x3 
  x4   DW  0004h            ; Definire/initializare x4 
; 
.CODE  
  start: 
    MOV  ax,@DATA 
    MOV  ds,ax              ; Initializare ds 
; 
    MOV  ax,x1              ; Incarca x1 in ax 
    MOV  bx,x2              ; Incarca x2 in bx 
    CALL NEAR PTR proc_near ; Apel fortat proc. NEAR 
                            ; pt: cx=ax+bx (cx=3) 
    MOV  ax,x3              ; Incarca x3 in ax 
    MOV  bx,x4              ; Incarca x4 in bx 
    CALL FAR  PTR proc_far  ; Apel fortat proc. FAR 
                            ; pt: cx=ax+bx (cx=7) 
    MOV ah,4Ch 
    INT 21h 
; 
    proc_near PROC NEAR     ; Definire procedura NEAR 
      XOR cx,cx             ; Sterge cx 
      MOV cx,ax             ; Copiaza ax in cx 
      ADD cx,bx             ; Aduna bx la cx (cx=ax+bx) 
      RETN                  ; Revenire 
    proc_near ENDP 



Capitolul  5. Principii fundamentale de programare în limbaj de asamblare 

281 

; 
    proc_far PROC FAR       ; Definire procedura FAR 
      XOR cx,cx             ; Sterge cx 
      MOV cx,ax             ; Copiaza ax in cx 
      ADD cx,bx             ; Aduna bx la cx (cx=ax+bx) 
      RETF                  ; Revenire 
    proc_far ENDP 
; 
END start 
 
Procedura de adunare este declarată în două variante, de tip NEAR 

(proc_near) şi, respectiv, de tip FAR (proc_far), chiar dacă (evident!) 
acestea se regăsesc logic la nivelul aceluiaşi segment de cod cu programul 
apelant. 

Se remarcă, în primul rând, maniera distinctă de declarare şi revenire 
pentru cele două cazuri, prin folosirea directivelor şi a instrucţiunilor specifice 
atributelor NEAR şi FAR asociate celor două proceduri. În plus, trebuie 
observată maniera de asigurare a corectitudinii apelului CALL (NEAR, 
respectiv FAR), prin folosirea operatorului PTR de conversie forţată a tipului 
etichetelor proc_near şi proc_far. 

5.5. Declararea şi utilizarea macroinstrucţiunilor 

Macroinstrucţiunile permit definirea unor secvenţe de program (definiţii 
şi iniţializări de date, directive, instrucţiuni etc.), asociate cu un nume 
simbolic. În esenţă, practica programării în limbaj de asamblare a consacrat 
utilizarea a două macro-categorii: 

─ macroinstrucţiuni procedurale, corespunzătoare unor secvenţe 
liniare de acţiuni; dacă acestea presupun şi returnarea unor valori, 
macroinstrucţiunile sunt de regulă desemnate cu atributul 
funcţionale; 

─ macroinstrucţiuni repetitive, care – pe lângă caracterul 
procedural – au asociat un mecanism de multiplicare controlată a 
secvenţei de program asociate. 

Din punct de vedere al fundamentelor programării în limbaj de 
asamblare, interesul principal se concentrează pe aspectele procedurale ale 
macroinstrucţiunilor. Din acest motiv, capitolul de faţă este orientat doar pe 
prezentarea acestei prime categorii, detalierea modului de operare prin 
intermediul macroinstrucţiunilor repetitive fiind unul din obiectivele 
subcapitolului 6.3. 
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Prin folosirea în program a numelui simbolic atribuit macroinstrucţiunii, 
se va „genera” în punctul respectiv întreaga secvenţă asociată. Principial, acest 
proces reprezintă expandarea macroinstrucţiunii, prin care numele asociat 
este substituit în textul programului sursă. Deosebit de importantă este 
reţinerea faptului că tot acest proces are loc la momentul asamblării157 şi nu la 
execuţie, invocarea unor secvenţe de acţiuni în timpul rulării programului fiind 
atributul apelului de proceduri. Spre deosebire de proceduri, 
macroinstrucţiunile sunt expandate la fiecare utilizare. Evident, în acest mod 
programul nu se micşorează, dar codul sursă câştigă în lizibilitate. 

5.5.1. Macroinstrucţiuni fără parametri 

Definiţia unei macroinstrucţiuni fără parametri este subscrisă următoarei 
forme generale: 

nume_macro MACRO 
   ... 
   Declaratii in corpul macroinstructiunii 
   ... 
           ENDM 
 
Invocarea158 constă în plasarea numelui macroinstrucţiunii 

(nume_macro) în poziţia adecvată din codul sursă. 

Următorul program, cu scop ilustrativ, prezintă modul de definire şi 
utilizare a două macroinstrucţiuni fără parametri, init_ds (pentru 
substituirea secvenţei de iniţializare a registrului de segment ds) şi exit_dos 
(pentru secvenţa de returnare a controlului către sistemul de operare, la 
sfârşitul execuţiei): 

.MODEL SMALL 

.STACK 
; 
.DATA  
  x1   DW  0001h   ; Definire si initializare x1 
  x2   DW  0002h   ; Definire si initializare x2 
  rez  DW  ?       ; Definire rez 
; 
; Macro pt initializarea registrului de segment ds: 
init_ds  MACRO 
  MOV  ax,@DATA 

                                            
157 Un asamblor care permite utilizarea macroinstrucţiunilor se numeşte 

macroasamblor. 
158 Unele surse bibliografice folosesc noţiunea „apel de macroinstrucţiuni”, dar aceasta 

poate crea confuzie (termenul „apel” fiind asociat procedurilor).  
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  MOV  ds,ax 
         ENDM 
; 
; Macro pt redarea controlului sistemului DOS: 
exit_dos MACRO 
  MOV ah,4Ch 
  INT 21h 
         ENDM 
.CODE  
  start: 
    init_ds        ; Invocare macro init_ds 
    MOV  ax,x1     ; Incarca x1 in ax 
    ADD  ax,x2     ; Aduna x2 la ax 
    MOV  rez,ax    ; Depune ax in rez 
    exit_dos       ; Invocare macro exit_dos             
END start 
 
Prin examinarea aspectului segmentului de cod se poate remarca o 

evidentă simplificare a acestuia, prin invocarea celor două macroinstrucţiuni. 
Comparativ cu exemplul simplu de faţă, la aplicaţiile de mare întindere câştigul 
în lizibilitate este cu atât mai important cu cât codul sursă este de complexitate 
mai mare. Rescrierea acestuia prin implicarea macro-urilor este un aspect de 
inginerie a programării ce reprezintă exclusiv un atribut al utilizatorului. 

Un alt exemplu de macroinstrucţiune (des utilizată în practica 
programării) este cea destinată salvării în stivă a unui grup de registre ale 
procesorului: 

salv_reg MACRO 
  PUSH ax 
  PUSH bx 
  PUSH cx 
  PUSH dx 
  PUSH si 
  PUSH di 
         ENDM 
 
Pentru restaurare se defineşte o macroinstrucţiune conjugată, ce extrage 

din stivă (firesc, în ordine inversă faţă de depunere) registrele implicate: 

rest_reg MACRO 
  POP di 
  POP si 
  POP dx 
  POP cx 
  POP bx 
  POP ax 
         ENDM 
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În mod clasic, macroinstrucţiunile de forma salv_reg şi rest_reg sunt 

utile la intrarea şi ieşirea dintr-o procedură în care registrele sunt modificare 
(din necesităţi impuse de specificul acesteia), atunci când dorim păstrarea 
nealterată a contextului microprocesorului. O posibilă structurare a unei 
proceduri generale proc_gen se înscrie în şablonul următor: 

proc_gen PROC NEAR 
  salv_reg 
  ... 
  Declaratii in corpul procedurii 
  ... 
  rest_reg 
  RETN 
proc_gen ENDP 
 
În momentul asamblării programelor ce definesc şi utilizează 

macroinstrucţiuni, acestea din urmă sunt păstrate în aşa-numita tabelă de 
simboluri (Symbol Table). Astfel, din punct de vedere simbolic, setul de apeluri 
posibile este punctual extins cu macroinstrucţiunile definite de programator.  

5.5.2. Macroinstrucţiuni cu parametri 

Definiţia unei macroinstrucţiuni cu parametri are forma generală 

nume_macro MACRO par1 [, par2,...] 
   ... 
   Declaratii in corpul macroinstructiunii 
   ... 
           ENDM 
 

par1, par2,… fiind identificatorii asociaţi parametrilor formali.  

Invocarea unei astfel de macroinstrucţiuni cu parametri constă în 
plasarea numelui macroinstrucţiunii pe poziţia adecvată din codul sursă,  
urmat de lista parametrilor actuali p1, p2,… , sub forma 

nume_macro p1, p2,... 
 
În punctul de invocare a macroinstrucţiunii, pe lângă expandarea 

propriu-zisă, se va înlocui fiecare parametru formal cu parametrul actual 
respectiv.  

În scop ilustrativ, recurgem la câteva exemple sugestive. 

Vom rescrie mai întâi macroinstrucţiunea exit_dos, utilizată în 
paragraful anterior, generalizând-o pentru orice apel al unei rutine din 
sistemul de operare DOS prin întreruperea software de nivel 21h. Aceste 
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funcţii DOS sunt identificare prin numere distincte (de exemplu, aşa cum am 
văzut, 4Ch este codul asociat încheierii execuţiei programului), ele trebuind 
încărcate în registrul ah înaintea lansării cererii de întrerupere. 

Generalizarea sub forma unei macroinstrucţiuni cu un parametru este de 
forma 

call_dos21h MACRO functie 
  MOV ah,functie 
  INT 21h 
            ENDM 
 

în care parametrul formal functie desemnează numărul funcţiei apelate prin 
întreruperea DOS 21h. Noua macroinstrucţiune se invocă, de exemplu, 
printr-o linie de tipul 

call_dos21h 4Ch 
 
În cazul macroinstrucţiunilor trebuie avut în vedere faptul că, la 

expandarea lor, înlocuirea parametrilor formali cu cei actuali nu comportă 
niciun fel de restricţii. Să considerăm exemplul următor: 

op_reg MACRO op1,reg1,op2,reg2 
  op1 reg1 
  op2 reg2 
       ENDM 
 
Deşi construcţia sintactică de mai sus, luată ca atare, nu are o semnificaţie 

evidentă, invocarea sa într-un program sub forma 

op_reg INC,ax,DEC,bx 
 

conduce către expandarea corpului macroinstrucţiunii la 

INC ax 
DEC bx 
 

ceea ce reprezintă un enunţ perfect valid la asamblare. În acest fel, observăm 
că parametrii formali nu sunt asociaţi în mod necesar doar unor argumente (de 
tipul valorilor numerice), ci pot reprezenta inclusiv şiruri de caractere cu 
semnificaţia unor comenzi, directive etc. 

Pe de altă parte, deşi în aparenţă utilizarea macroinstrucţiunilor nu pune 
probleme deosebite, programatorul trebuie să ţină cont de o serie de aspecte 
problematice generate tocmai de lipsa restricţiilor asupra procesului 
expandării literale (textuale) a parametrilor. 

De exemplu, considerând următoarea definiţie a unei macroinstrucţiuni 
demo_macro1 
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demo_macro1 MACRO valoare 
  MOV ax,valoare*2 
            ENDM 
 

care intenţionează să încarce în registrul ax dublul parametrului valoare, prin 
invocarea sa în program sub forma 

demo_macro1 2 
 

observăm că valoarea stocată în ax este, firesc, 4. Totuşi, la o a doua invocare 
de tipul 

demo_macro1 1+1 
 

valoarea din ax este 3, incorectă în aparenţă! Totuşi, vina este a 
programatorului, deoarece enunţul anterior a fost expandat la momentul 
asamblării sub forma 

MOV ax,1+1*2 
 

ceea ce, ţinând cont de precedenţa operatorilor (prezentată în subcapitolul 
3.4), duce la obţinerea în mod corect a valorii 3. Soluţionarea problemei 
impune atenţie din partea programatorului, ce va trebui să rescrie 
macroinstrucţiunea în următoarea variantă: 

demo_macro1 MACRO valoare 
  MOV ax,(valoare)*2 
            ENDM 
 
Prezenţa parantezelor face ca, de această dată, apelul anterior să conducă 

la evaluarea expresiei (1+1)*2, al cărui rezultat (4) este cel aşteptat. 

O altă problemă apare la eventuala încercare de invocare a 
macroinstrucţiunii demo_macro1 de tipul 

demo_macro1 ax 
 

deoarece enunţul rezultat prin expandare 

MOV ax,(ax)*2 
 

nu este valid din punct de vedere sintactic. 

Situaţia anterioară este un caz tipic de conflict între parametrii actuali şi 
anumite registre sau variabile utilizate în interiorul macroinstrucţiunii. Alte 
posibile aspecte problematice pot apărea, de exemplu, dacă numărul 
parametrilor actuali diferă de cel al parametrilor formali. Câteva soluţii 
principiale de înlăturare a acestor deficienţe, alături de o serie de tehnici ce 
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implică utilizarea avansată a macroinstrucţiunilor, reprezintă punctele de 
interes abordate în subcapitolul 6.3. 

5.6. Noţiuni de bază privind dezvoltarea programelor cu 
module multiple 

În proiectarea şi implementarea aplicaţiilor complexe, un principiu de 
bază ce trebuie avut în vedere este cel al dezvoltării modularizate, prin 
respectarea căruia se aduce un important aport de fiabilitate produsului 
software final. Limbajul de asamblare în sine, precum şi mediile de lucru 
asociate (asambloarele şi link-editoarele moderne), permit utilizarea tehnicilor 
multi-sursă. În acest context, subcapitolul de faţă prezintă o serie de aspecte 
generale, de principiu, prin însuşirea cărora cititorul va putea dezvolta 
propriile aplicaţii structurate modularizat. Din punct de vedere strict 
pragmatic, accentul este pus doar pe noţiunile esenţiale relaţionate limbajului, 
deoarece mediile de asamblare pot oferi caracteristici diferite în ceea ce 
priveşte agregarea efectivă a programului în forma monolitică finală. 

5.6.1. Vizibilitatea simbolurilor 

Dacă programul dezvoltat de utilizator este compus din cel puţin două 
module (fişiere sursă) asamblate separat, specificarea simbolurilor utilizate în 
alte module decât cel de definiţie devine necesară. 

Simbolurile pot referi nume de variabile, etichete sau nume de proceduri, 
fiecărei asemenea entităţi fiindu-i asociat un atribut de vizibilitate. În mod 
implicit, un simbol este accesibil doar în modulul în care el este definit, ceea ce 
face ca atributul de vizibilitate să fie de tip local. Pe de altă parte, simbolurile 
care pot fi accesate în mai multe module de program se numesc simboluri 
globale. 

Legat de contextul modulul de definiţie, raportat la modulul (modulele) în 
care simbolul este utilizat, se folosesc noţiunile de entitate publică şi entitate 
externă. 

Simbolurile publice se declară cu acest atribut în modulul de definiţie, ele 
devenind (eventual) disponibile nu numai în interiorul acestuia, ci şi în alte 
module. 

Simbolurile externe sunt astfel declarate în modulele ce impun folosirea 
lor, fără însă a conţine secvenţa de definiţie asociată. 

În consecinţă, regula de bază este aceea că un simbol global trebuie 
declarat ca public în modulul de definiţie, respectiv ca simbol extern în 
modulele în care este folosit (exclusiv modulul de definiţie). 
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Asocierea atributului public pentru un simbol se face prin apelul directivei 
PUBLIC, având forma generală 

PUBLIC nume_simb1 [, nume_simb2, ...] 
 

în care nume_simb1, nume_simb2,… etc. identifică simbolurile declarate ca 
publice (etichete, nume de proceduri sau constante numerice simbolice). 

Reciproc, conferirea atributului extern pentru un simbol se realizează cu 
ajutorul directivei EXTRN, invocarea ei fiind principial de forma 

EXTRN nume_simb1:tip1 [, nume_simb2:tip2, ...  
 

în care nume_simb1, nume_simb2, … etc. identifică simbolurile declarate ca 
externe, iar tip1, tip2,… precizează tipurile asociate acestora. Valorile 
parametrului tip pot fi: 

─ BYTE, WORD, DWORD, QWORD sau TBYTE, dacă simbolul este o 
variabilă;  

─ NEAR sau FAR, dacă simbolul este o etichetă sau un nume de 
procedură; 

─ ABS, dacă simbolul este o constantă numerică simbolică. 

Pentru exemplificare, vom considera două module de program m1 şi m2, 
constituite în fişiere separate: 

;----------------------------------------------------- 
; Modul m1.asm (se link-editeaza cu m2.asm) 
;  
.MODEL LARGE 
.STACK 
; 
EXTRN  x1:WORD, pro_x2:FAR ; Variabila x1 si procedura 
                           ; pro_x2 sunt definite in 
                           ; modulul M2. 
PUBLIC x2                  ; Variabila x2 va fi 
                           ; vizibila in modulul M2. 
.DATA  
  x2 DW 0FFFEh             ; Definire si initializare 
                           ; a variabilei x2 
.CODE  
  start: 
    MOV  ax,DGROUP 
    MOV  ds,ax             ; Initializare ds 
; 
    DEC  x1                ; Acces la x1 din M2 
    CALL pro_x2            ; Acces la pro_x2 din M2 
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    MOV  ax,x1             ; Incarcare ax cu 0000h 
    MOV  bx,x2             ; Incarcare bx cu FFFFh 
; 
    MOV ah,4Ch 
    INT 21h 
END start 
 
;----------------------------------------------------- 
; Modul m2.asm (se link-editeaza cu m1.asm) 
; 
.MODEL LARGE  
; 
PUBLIC x1,pro_x2           ; Variabila x1 si procedura 
                           ; pro_x2 vor fi vizibile 
                           ; in modulul M1. 
EXTRN  x2:WORD             ; Variabila x2 este 
                           ; definita in modulul M2. 
.DATA 
  x1 DW 0001h              ; Definire si initializare 
                           ; a variabilei x1 
.CODE 
  pro_x2 PROC FAR          ; Declarare pro_x2 
    INC x2                 ; Acces la x1 din M2 
    RETF 
  pro_x2 ENDP 
END 
 
În exemplul de faţă, accesul la simbolurile globale este facilitat de faptul 

că atât x1 cât şi x2 sunt localizate la nivelul unui unic segment de date, fiind 
astfel suficientă încărcarea registrului ds cu adresa grupului de segmente 
DGROUP159. 

Fără a intra în detalii, putem face precizarea că – în situaţia contrară, 
caracteristică definirii complete a segmentelor – accesul la x1 şi x2 se face prin 
încărcarea explicită a registrelor ds şi es cu adresele segmentelor de date în 
care acestea sunt definite. În plus, referirile la x1 şi x2 vor conţine în mod 
necesar prefixarea de segment adecvată (de exemplu es:x1 şi ds:x2 sau 
reciproc). 

                                            
159 Pentru detalii, se recomandă consultarea paragrafului 5.2.4. 
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5.6.2. Directive specifice 

Directiva INCLUDE 

Atunci când este plasată în codul sursă, această directivă comută la 
momentul asamblării între fişierul curent şi cel specificat ca parametru, 
sintaxa de apelare fiind 

INCLUDE nume_fisier 
 

în care nume_fisier este numele asociat unui fişier valid din punct de vedere 
al limbajului de asamblare. 

Efectul concret al prezenţei acestei directive este similar copierii codului 
sursă specificat de nume_fisier în punctul de apelare. În consecinţă, trebuie 
subliniat faptul că asamblarea se produce unitar (asupra sursei extinse 
rezultate prin includerea celorlalte fişiere) şi nu pentru fiecare fişier în parte. 

Această tehnică este utilizată atunci când se doreşte divizarea codului în 
module dedicate (pentru declararea structurilor de date, a procedurilor şi 
macroinstrucţiunilor etc.). De exemplu, sursa m2.asm de la paragraful 5.6.1 se 
poate rescrie sub forma a două fişiere separate, 

;----------------------------------------------------- 
; Modul m2.asm (se link-editeaza cu m1.asm) 
; 
INCLUDE m2_data.asm        ; Includere fisier sursa 
                           ; continand declaratii 
.CODE 
  pro_x2 PROC FAR          ; Declarare pro_x2 
    INC x2                 ; Acces la x1 din M2 
    RETF 
  pro_x2 ENDP 
END 

şi 

;----------------------------------------------------- 
; Modul m2_data.asm (se include in m2.asm) 
; 
.MODEL LARGE  
; 
PUBLIC x1,pro_x2           ; Variabila x1 si procedura 
                           ; pro_x2 vor fi vizibile 
                           ; in modulul M1. 
EXTRN  x2:WORD             ; Variabila x2 este 
                           ; definita in modulul M2. 
.DATA 
  x1 DW 0001h              ; Definire si initializare 
                           ; a variabilei x1 
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Directiva END 

Această directivă marchează sfârşitul logic al unui modul de program, 
fiind o prezenţă obligatorie în toate modulele. Suplimentar, apelul acestei 
directive poate informa sistemul de operare (DOS) care este prima locaţie ce 
conţine cod executabil (din fişierul cod maşină  încărcat). Forma sa generală 
este: 

END [punct_start] 
 

în care parametrul (opţional) punct_start este reprezentat de o etichetă 
sau un nume de procedură ce marchează efectiv începutul codului executabil. 

Apelul parametrizat al directivei END este obligatoriu atunci când 
programul este uni-modular (localizat la nivelul unui singur fişier sursă). 
Într-o aplicaţie compusă din mai multe module, un singur modul trebuie să 
aibă parametru la invocarea directivei END. Lipsa acestuia poate avea 
consecinţe greu previzibile, deoarece sistemul de operare va considera implicit 
că începutul codului executabil coincide cu începutul fişierului (fără ca 
utilizatorul să aibă garanţia că acolo nu se află amplasat segmentul de date sau 
stiva programului). 

Prezenţa lui END semnalează totodată compilatorului sfârşitul zonei 
semnificative din fişierul sursă, tot ceea ce se află plasat după această directivă 
fiind ignorat la asamblare.  

5.7. Asamblarea condiţionată 

Directivele de asamblare condiţionată permit includerea sau ignorarea la 
asamblare a unor porţiuni din textul sursă, în funcţie de o condiţie evaluată 
punctual, la momentul respectiv. 

Ca şi în cazul macroinstrucţiunilor, trebuie avut în vedere faptul că aceste 
directive nu au niciun efect la execuţia codului maşină rezultat, ci doar în etapa 
de generare a sa de către asamblor. 

Tehnica este extrem de utilă la întreţinerea şi depanarea programelor de 
dimensiuni mari, permiţând la limită chiar menţinerea în acelaşi text sursă a 
unor variante alternative de program. Mai mult, prin conjuncţie cu tehnica 
definirii şi utilizării macroinstrucţiunilor, asamblarea condiţionată se 
dovedeşte un puternic şi flexibil instrument de asistenţă a programatorului în 
generarea unui cod optimizat, adaptat platformei hardware/software de 
destinaţie. 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

292 

5.7.1. Directivele IF şi IFE 

Directiva IF se apelează conform următoarei construcţii sintactice: 

IF expresie 
   ... 
   Secventa de actiuni S1 
   ... 
[ELSE] 
   ... 
   Secventa de actiuni S2 
   ... 
ENDIF 
 
Asamblorul evaluează expresia din directiva IF şi, dacă aceasta este 

adevărată (adică diferită de 0 – zero), se va asambla secvenţa de acţiuni S1  
cuprinsă între IF şi ELSE, ignorându-se secvenţa S2 dintre ELSE şi ENDIF. În 
caz contrar (atunci când expresia este falsă, având valoare nulă), se va asambla 
S2, ignorându-se S1. Se remarcă faptul că ramura ELSE este opţională. 

În ceea ce priveşte expresia „condiţională”, aceasta se consideră validă 
dacă la momentul asamblării poate fi evaluată la o constantă. Uzual, 
expresie se bazează pe constante simbolice definite cu directivele EQU şi =, 
în compunerea sa fiind de asemenea prezenţi în mod frecvent operatorii logici 
şi relaţionali. 

Directiva IFE (IF falsE) are forma de apel identică, însă efectul este opus 
faţă de IF: secvenţa S1 va fi asamblată dacă expresie este evaluată la zero 
(fals), în timp ce S2 va fi asamblată dacă expresia este adevărată. 

Iată un scurt exemplu ilustrativ: 

... 
procesor = 386      ; Definire constanta simbolica 
... 
IF procesor EQ 386  ; Test conditie 
    SHL ax,4        ; Se asambleaza daca procesor=386 
ELSE 
    MOV cl,4        ; Aceasta secventa se asambleaza 
    SHL ax,cl       ; daca procesor!=386 
ENDIF 
... 
 
În acest context, constanta simbolică procesor poate avea semnificaţia 

tipului de procesor-ţintă (pentru care se generează cod executabil). Dacă 
valoarea sa este 386, aşa cum prezintă exemplul, secvenţa anterioară devine (la 
asamblare): 
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SHL ax,4 
 
Dacă însă programatorul operează modificarea valorii constantei 

procesor în textul sursă, la asamblare va fi generat cod echivalent pentru 
secvenţa plasată pe ramura ELSE: 

    MOV cl,4 
    SHL ax,cl 

5.7.2. Directivele IFDEF şi IFNDEF 

Directiva IFDEF (IF DEFined) are forma generală 

IFDEF simbol 
   ... 
   Secventa de actiuni 
   ... 
ENDIF 
 
Secvenţa de acţiuni încadrată de IFDEF şi ENDIF va fi asamblată dacă 

simbolul (identificatorul) este anterior definit, în caz contrar aceasta fiind 
omisă. 

Directiva IFNDEF (IF Not DEFined) are forma de apel identică, efectul 
fiind însă opus lui IFDEF: secvenţa asociată va fi asamblată dacă simbolul nu 
este definit la momentul asamblării. 

De exemplu, în secvenţa de cod sursa 

... 
all_zero = 0 
... 
IFDEF all_zero 
   MOV ax,0000h 
   MOV bx,0000h 
   MOV cx,0000h 
   MOV dx,0000h 
ENDIF 
... 
 

succesiunea de atribuiri a registrelor ax, bx, cx şi dx va fi asamblată, deoarece 
constanta simbolică all_zero este anterior definită, fără ca valoarea de 
iniţializare să prezinte importanţă. Pentru ca secvenţa încadrată de IFDEF şi 
ENDIF să fie omisă, este suficientă înlăturarea din text a liniei 

all_zero = 0 
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5.7.3. Directivele IFB şi IFNB 

IFB (IF Blank) se foloseşte în programe în următoarea formă sintactică: 

IFB simbol 
   ... 
   Secventa de actiuni 
   ... 
ENDIF 
 
Secvenţa de acţiuni încadrată de IFB şi ENDIF va fi luată în considerare la 

asamblare doar dacă simbolul (identificatorul) este anterior definit dar este 
lipsit de conţinut, în caz contrar aceasta fiind omisă. 

Directiva IFNB (IF Not Blank) are aceeaşi formă de apel, efectul fiind însă 
opus lui IFB: secvenţa asociată va fi asamblată dacă simbolul este definit la 
momentul asamblării şi are conţinut. 

Modul de acţiune a directivelor IFB şi IFNB poate fi exemplificat prin 
următoarea secvenţă de program: 

... 
par_b EQU <Not Blank> 160 
IFNB par_b 
   MOV ax,0FFFFh 
   MOV bx,0FFFFh 
ENDIF 
   MOV cx,0A000h 
... 
 
La asamblare, deoarece simbolul par_b este definit şi conţine şirul nevid 

de caractere Not Blank, codul echivalent secvenţei prezentate este 

MOV ax,0FFFFh 
MOV bx,0FFFFh 
MOV cx,0A000h 
 
În schimb, dacă definiţia lui par_b ar fi avut forma 

par_b EQU <> 
 

asamblorul ar fi generat cod maşină doar pentru 

MOV cx,0A000h 

                                            
160 Parantezele unghiulare < > indică operatorul de literalizare, folosit în cazul de faţă 

pentru desemnarea unor şiruri de caractere. 



Capitolul  5. Principii fundamentale de programare în limbaj de asamblare 

295 

deoarece secvenţa de instrucţiuni cuprinsă între IFNB şi ENDIF ar fi fost 
omisă. 

5.7.4. Directivele IFIDN, IFDIF, IFIDNI şi IFDIFI 

Apelul directivei IFIDN (IF IDeNtical) conţine doi parametri, par1 şi 
par2, forma sa generală fiind 

IFIDN par1,par2 
   ... 
   Secventa de actiuni 
   ... 
ENDIF 
 
La asamblare, dacă valorile literale conţinute de par1 şi par2 sunt 

identice, secvenţa de instrucţiuni va fi luată în considerare. În caz contrar, 
asamblorul omite toate apelurile încadrate de IFIDN şi ENDIF. 

O aceeaşi sintaxă este valabilă şi pentru directivele IFDIF, IFIDNI şi 
IFDIFI, diferind însă modul de acţiune, conform celor expuse în continuare. 

IFDIF (IF DIFferent) validează secvenţa de instrucţiuni aferente dacă 
par1 şi par2 sunt diferiţi. 

IFIDNI (IF IDeNtical Ignoring case) validează secvenţa de instrucţiuni 
dacă par1 şi par2 sunt identici, considerându-se caracterele literale 
majuscule echivalente cu corespondentele lor minuscule. 

IFDIFI (IF DIFferent Ignoring case) validează secvenţa de instrucţiuni 
dacă par1 şi par2 sunt diferiţi, considerându-se caracterele literale majuscule 
echivalente cu corespondentele lor minuscule. 

Pentru ilustrare, se consideră că într-un program în limbaj de asamblare 
regăsim următoarele declaraţii: 

... 
str1 EQU <abc> 
str2 EQU <abc> 
str3 EQU <AbC> 
str4 EQU <Def> 
... 
IFIDN str1,str2 
   MOV ax,0000h 
ENDIF 
; 
IFDIF str1,str3 
   MOV bx,0000h 
ENDIF 
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; 
IFIDNI str1,str4 
   MOV cx,0000h 
ENDIF 
; 
IFDIFI str1,str3 
   MOV dx,0000h 
ENDIF 
... 
 
Datorită relaţiilor ce există între conţinutul constantelor simbolice str1, 

str2, str3 şi str4, secvenţa anterioară (a instrucţiunilor de atribuire MOV) 
va fi echivalentă la asamblare cu 

MOV ax,0000h 
MOV bx,0000h 
 

5.8. Alte directive 

În acest ultim paragraf al capitolului de faţă vor fi succint prezentate 
diverse alte directive, includerea acestora în codul sursă contribuind la 
controlul adecvat  al procesului de asamblare. Ca remarcă, din multitudinea 
directivelor puse la dispoziţie de mediile de asamblare moderne, au fost 
selectate doar cele susceptibil a fi utilizate la programarea de complexitate 
medie (ce se constituie în subiect al prezentei lucrări). 

5.8.1. Directive pentru generarea erorilor la asamblare 

În strânsă legătură cu directivele de asamblare condiţionată, utilizatorului 
îi este pus la dispoziţie un set de directive destinate creării explicite a 
condiţiilor de eroare, în urma cărora procesul de asamblare este stopat. 
Asemenea directive sunt în mod necesar implicate, de exemplu, în mecanisme 
de verificare a corectitudinii unor apeluri/invocări, a conformităţii sintactice 
pentru construcţiile definite de utilizator etc. Ele sunt utilizate cu predilecţie în 
contextul macroinstrucţiunilor (un exemplu fiind oferit de paragraful 6.3.2). 

Directiva necondiţională .ERR (ERRorr) 

Are forma generală 

.ERR 
 

efectul fiind cel de generare necondiţionată a unei situaţii de eroare. Procesul 
de asamblare este oprit, negenerându-se cod maşină.  
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Directivele condiţionale .ERRE şi .ERRNZ 

Forma lor generală este următoarea: 

.ERRE  expresie 

.ERRNZ expresie 
 
Directiva .ERRE (ERRor if falsE) va genera situaţie de eroare dacă 

expresia referită este falsă (evaluată la 0 – zero). Reciproc, directiva .ERRNZ 
(ERRor if Not Zero) va genera eroare la asamblare dacă expresie este 
diferită de zero, fiind asimilată unei condiţii adevărate. 

Directivele condiţionale .ERRDEF şi .ERRNDEF 

Au următoarea formă generală: 

.ERRDEF  simbol 

.ERRNDEF simbol 
 
.ERRDEF (ERRor if DEFined) determină apariţia unei erori dacă 

argumentul simbol este anterior definit (conţinutul său neprezentînd 
interes). Directiva .ERRNDEF (ERRor if Not DEFined) are, în schimb, efect 
opus, eroarea fiind generată dacă argumentul nu este definit la momentul 
asamblării. 

Directivele condiţionale .ERRB şi .ERRNB 

Forma generală a acestora este 

.ERRB  simbol 

.ERRNB simbol 
 
Directiva .ERRB (ERRor if Blank) conduce la apariţia unei erori dacă 

argumentul simbol este anterior definit dar este lipsit de conţinut. Efectul 
directivei .ERRNB (ERRor if Not Blank) este contrar, eroarea apărând dacă 
argumentul este definit şi nevid. 

Directivele condiţionale .ERRIDN şi .ERRDIF 

Au forma generală de invocare 

.ERRIDN par1,par2 

.ERRDIF par1,par2 
 
În cazul directivei .ERRIDN (ERRor if IDeNtical), dacă la asamblare 

valorile literale conţinute de parametrii par1 şi par2 sunt identice, se va 
genera eroare. Pe de altă parte, prezenţa directivei .ERRDIF (ERRor if 
DIFferent) conduce la generarea erorii dacă par1 şi par2 sunt diferiţi. 
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Directivele condiţionale .ERRIDNI şi .ERRDIFI 

Au, ca şi .ERRIDN şi .ERRDIF , forma generală 

.ERRIDNI par1,par2 

.ERRDIFI par1,par2 
 
În cazul directivei .ERRIDNI (ERRor if IDeNtical Ignoring case), se va 

genera eroare dacă la asamblare valorile literale conţinute de parametrii par1 
şi par2 sunt identice, fără a se considera ca diferenţă tipul caracterelor 
(majuscule sau minuscule). Reciproc, prezenţa directivei .ERRDIFI (ERRor if 
DIFferent Ignoring case) are ca efect generarea erorii dacă par1 şi par2 sunt 
diferiţi (fără a se ţine cont de tipul caracterelor componente). 

Pentru toate directivele de generare a erorilor pot fi considerate ca 
exemple ilustrative aceleaşi situaţii prezentate la paragraful 5.7. 

5.8.2. Directive pentru stabilirea procesorului-ţintă 

În mod implicit, asambloarele interpretează corect doar liniile de cod ce 
fac apel la setul standard de instrucţiuni (corespunzător procesorului Intel® 
8086), semnalând erori ori de câte ori se încearcă utilizarea repertoriului 
specific anumitor procesoare de clasă superioară. 

Pentru a da posibilitatea utilizatorului de a-şi orienta aplicaţia către un 
anumit microprocesor sau/şi coprocesor matematic, mediile de asamblare 
acceptă directive pentru specificarea acestora: 

.8086       .8087  – Intel® 8086 / coprocesorul Intel® 8087; 

.286  .286P .287  – Intel® 80286 / coprocesorul Intel® 80287; 

.386  .386P .387  – Intel® 80386 / coprocesorul Intel® 80387; 

.486  .486P .487  – Intel® 80486 / coprocesorul Intel® 80487; 

.586  .586P .587  – Intel® Pentium/ coprocesorul Pentium intern. 

Observaţii: 

─ niciuna dintre aceste directive nu acceptă operanzi; 

─ directivele-procesor ce includ sufixul „P” permit accesul la setul de 
instrucţiuni caracteristic modului de lucru privilegiat; 

─ directivele .8087, .287, .387, .487 şi .587 asigură accesul la 
setul de instrucţiuni asociate coprocesoarelor matematice; 
prezenţa lor este opţională atunci când s-a folosit explicit una din 
directivele de specificare a tipului de procesor. 
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6. TEHNICI DE PROGRAMARE 

ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE 
 

Capitolul de faţă este dedicat prezentării unor elemente de principiu 
asociate tehnicilor de programare în limbaj de asamblare. Deşi codul maşină 
generat este mai scurt şi organizat eficient (prin comparaţie cu cel obţinut la 
programarea în limbaje de nivel înalt), asamblarea se face pe surse de 
dimensiuni importante, relativ greu interpretabile. Din acest motiv, abordarea 
sistematică a dezvoltării programelor reprezintă un aspect esenţial, 
fundamental relaţionat noţiunii de programare eficientă. Prin parcurgerea 
prezentului capitol, cititorul va deprinde conceptele de bază ce contribuie, 
printre altele, la obţinerea de programe clare, optimizate şi robuste, prin 
utilizarea consistentă a macroinstrucţiunilor, procedurilor, precum şi a 
mecanismelor standard de transfer al parametrilor. 

6.1. Implementarea structurilor de control 

Operaţiile de bază cunoscute din programarea structurată (decizia, 
structurile ciclice, construcţiile multi-selecţie) se implementează în limbaj de 
asamblare prin structuri (şabloane) adecvate, majoritatea implicând în mod 
inerent evaluarea unor condiţii logice, aşa cum se va arăta în continuare. 

6.1.1. Şabloane de programare a structurilor decizionale 

Decizia simplă, descrisă în pseudo-cod prin 

if (conditie) then 
   ... 
   Ramura if 
   ... 
endif 
 

se implementează în limbaj de asamblare prin şablonul următor: 

     ...       ; Evaluare conditie 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie falsa) la et_1 
     ...       ; Actiuni pe ramura if 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

300 

et_1: 
     ...       ; Continuare program 
 
Analog, decizia compusă, descrisă de 

if (conditie) then 
   ... 
   Ramura if 
   ... 
else 
   ... 
   Ramura else 
   ... 
endif 
 

se implementează după un şablon similar: 

     ...       ; Evaluare conditie 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie falsa) la et_1 
     ...       ; Actiuni pe ramura if 
     JMP et_2 
et_1: 
     ...       ; Ramura else 
et_2: 
     ...       ; Continuare program 
 
Evaluarea condiţiilor logice simple se implementează prin instrucţiuni 

aritmetice, de comparaţie etc., instrucţiuni ce poziţionează în mod necesar 
indicatorii de condiţii. De exemplu, următoarea secvenţă de pseudo-cod 

if (ax < bx) then 
   ... 
   Ramura if 
   ... 
else 
   ... 
   Ramura else 
   ... 
endif 
 

este descrisă, conform şablonului anterior, prin 

     CMP ax,bx ; Evaluare conditie 
     JGE et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie falsa) la et_1 
     ...       ; Actiuni pe ramura if 
     JMP et_2 
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et_1: 
     ...       ; Ramura else 
et_2: 
     ...       ; Continuare program 
 
Evaluarea condiţiilor complexe se abordează în mod sistematic, în funcţie 

de operatorii logici implicaţi. 

Primul caz de bază este reprezentat de conectarea tuturor sub-condiţiilor 
C1, C2,..., Cn prin operatori AND. Astfel, considerând o condiţie logică C 
(compusă) relaţionată cu o structură decizională, de forma 

C = C1 AND C2 AND C3 AND ... AND Cn 
if (C) then 
   ... 
   Ramura if 
   ... 
else 
   ... 
   Ramura else 
   ... 
endif 
 

implementarea sa în limbaj de asamblare este următoarea: 

     ...       ; Evaluare conditie C1 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie falsa) la et_1 
               ; -------------------------------- 
     ...       ; Evaluare conditie C2 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie falsa) la et_1 
               ; -------------------------------- 
     ............................................ 
     ...       ; Evaluare conditie Cn 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie falsa) la et_1 
               ; -------------------------------- 
     ...       ; Actiuni pe ramura if 
     JMP et_2 
et_1: 
     ...       ; Ramura else 
et_2: 
     ...       ; Continuare program 
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De exemplu, secvenţa de pseudo-cod 

if ((var > 10h) AND (var < 20h) then 
    bl ← var 
endif 
 

poate fi descrisă în limbaj de asamblare prin 

    MOV al,var 
; 
    CMP al,10h  ; Evaluare conditie (var<10h) 
    JB  et_1    ; Salt pe conditie falsa la et_1 
    CMP al,20h  ; Evaluare conditie (var>20h) 
    JA  et_1    ; Salt pe conditie falsa la et_1 
    MOV bl,al   ; Actiune pe ramura IF 
et_1: 
                ; Continuare program 
 
Cel de-al doilea caz fundamental este reprezentat de conectarea tuturor 

sub-condiţiilor C1, C2,..., Cn prin operatori OR. Astfel, considerând o condiţie 
logică C (compusă) ce stă la baza unei structuri decizionale, de forma 

C = C1 OR C2 OR C3 OR ... OR Cn 
if (C) then 
   ... 
   Ramura if 
   ... 
else 
   ... 
   Ramura else 
   ... 
endif 
 

implementarea sa în limbaj de asamblare se subscrie şablonului 

     ...       ; Evaluare conditie C1 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie adevarata) la et_1 
               ; -------------------------------- 
     ...       ; Evaluare conditie C2 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie adevarata) la et_1 
               ; -------------------------------- 
     ............................................ 
     ...       ; Evaluare conditie Cn 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie adevarata) la et_1 
               ; -------------------------------- 
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     ...       ; Actiuni pe ramura else 
     JMP et_2 
et_1: 
     ...       ; Ramura if 
et_2: 
     ...       ; Continuare program 
 
Se remarcă faptul că şabloanele de implementare pentru condiţii compuse 

de tip AND sau OR sunt construite pe baza proprietăţilor elementare ale 
operaţiilor logice respective. Pentru AND e suficient ca o singură sub-condiţie 
Ci să fie falsă pentru ca întreaga condiţie C să fie falsă. Reciproc, la operaţia OR 
e suficient ca o singură sub-condiţie Ci să fie adevărată pentru ca întreaga 
condiţie C să fie adevărată. 

Cel de-al treilea caz de bază este reprezentat de implementarea condiţiilor 
negate. Şablonul de programare în limbaj de asamblare se obţine simplu, ca la 
structura if-then-else obişnuită, dar cu inversarea saltului condiţionat, 
astfel că o secvenţă de forma 

if (NOT conditie) then 
   ... 
   Ramura if 
   ... 
else 
   ... 
   Ramura else 
   ... 
endif 
 

se implementează după şablonul 

     ...       ; Evaluare conditie 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie adevarata) la et_1 
     ...       ; Actiuni pe ramura if 
     JMP et_2 
et_1: 
     ...       ; Ramura else 
et_2: 
     ...       ; Continuare program 
 
Deoarece prin intermediul celor trei operaţii de bază (AND, OR şi NOT) se 

poate evalua orice tip de condiţie logică, şabloanele de programare anterior 
propuse pot fi folosite în implementarea structurilor decizionale, indiferent de 
complexitatea condiţiilor compuse pe care se bazează acestea. 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

304 

6.1.2. Şabloane de programare a structurilor ciclice 

După cum este cunoscut din principiile programării structurate în limbaje 
de nivel înalt, structurile ciclice pot fi clasificate după localizarea instrucţiunii 
de test ce controlează execuţia. 

Ciclul cu test la partea superioară (while-do) 

O astfel de structură ciclică poate fi descrisă în pseudo-cod prin 

while (conditie) do 
   ... 
   Bloc actiuni 
   ... 
end 
 

un posibil şablon de implementare având următoarea formă: 

et_1: 
     ...       ; Evaluare conditie 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie falsa) la et_2 
     ...       ; Bloc actiuni 
     JMP et_1 
et_2: 
     ...       ; Continuare program 
 
Pentru exemplificare, se consideră următoarea secvenţă de pseudo-cod: 

ax ← 0000h 
si ← 0000h 
while ((numar[si] >= '0') AND (numar[si] <= '9')) 
   ax ← ax * 10 + (numar[si]-'0') 
end 
 
Această secvenţă îşi propune conversia părţii întregi a unui număr real, 

memorat sub forma unui text (ASCII), la un întreg. Şirul de caractere este 
memorat în variabila numar, definita de exemplu prin 

numar DB '255.678' 
 

iar rezultatul conversiei la întreg (255, în cazul de faţă) se va regăsi în registrul 
ax. 

Prin aplicarea şablonului de implementare a ciclului while-do, 
codificarea secvenţei în limbaj de asamblare devine 

  XOR si,si        ; Index initial = 0 
  XOR ax,ax        ; ax = 0 
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  MOV bx,10        ; Baza de numeratie 
et_1: 
  MOV cl,numar[si] ; Incarca un element din sir 
  CMP cl,'0'       ; Evaluare conditie (numar[si]>='0') 
  JB  et_2         ; Salt pe conditie falsa la et_2 
  CMP dl,'9'       ; Evaluare conditie (numar[si]<='9') 
  JA  et_2         ; Salt pe conditie falsa la et_2 
  MUL bx           ; ax = ax * 10 
  XOR ch,ch        ; ch = 0 
  SUB cl,'0'       ; cl = val. numerica a lui numar[i] 
  ADD ax,cx        ; ax = ax + cx 
  INC si           ; si = si + 1 
  JMP et_1         ; Salt (reluare ciclu) 
et_2: 
                   ; Continuare program 
 
Ciclul cu test la partea inferioară (do-while) 

Această structură poate fi descrisă prin secvenţa de pseudo-cod 

do 
   ... 
   Bloc actiuni 
   ... 
while (conditie) 
 

un posibil şablon de implementare având următoarea formă: 

et_1: 
     ...       ; Bloc actiuni 
     ...       ; Evaluare conditie 
     Jcc et_1  ; Instructiune de salt conditionat 
               ; (pe conditie adevarata) la et_1 
     ...       ; Continuare program 
 
În scop ilustrativ, vom considera un algoritm simplu pentru conversia 

unui număr întreg n de tip WORD la un text ASCII având semnificaţia 
numărului n scris în baza 10 pe 5 digiţi. 

Suita de prelucrări poate fi principial descrisă de următoarea secvenţă de 
pseudo-cod: 

ax ← n 
si ← 0 
bx ← 10000 
do 
   num[si] ← ax DIV bx + '0' 
   ax      ← ax MOD bx 
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   si      ← si + 1 
   bx      ← bx DIV 10 
while (bx >= 1) 
 
Din punctul de vedere al algoritmului folosit, se observă maniera de 

determinare a cifrelor numărului prin împărţirea acestuia cu 10000161, urmată 
de împărţirea restului rezultat cu 1000 etc., ciclul repetându-se atâta timp cât 
împărţitorul (bx) este mai mare sau egal cu 1. DIV şi MOD au, în convenţia de 
pseudo-cod, semnificaţia operatorilor „câtul împărţirii întregi”, respectiv 
„restul împărţirii întregi”. Câturile împărţirilor sunt memorate în şirul de 
octeţi num, sub forma codurilor ASCII corespunzătoare162. 

Prin utilizarea şablonului corespunzător ciclului do-while se generează 
următoarea secvenţă în limbaj de asamblare: 

   XOR si,si       ; Index initial in sir = 0 
   MOV bx,10000    ; Impartitor initial 
   MOV ax,n        ; Copiere numar n in ax 
et_1: 
   XOR dx,dx       ; Atentie, deimpartitul este dx:ax! 
   DIV bx          ; ax = catul impartirii ax/bx 
   ADD al,'0'      ; cod ASCII al cifrei in al 
   MOV num[si],al  ; depunere caracter in sirul num 
   PUSH dx         ; depunere in stiva a restului ax/bx 
   MOV ax,bx 
   XOR dx,dx 
   MOV bx,10        
   DIV bx 
   MOV bx,ax       ; S-a calculat bx = bx/10 
   POP dx          ; Extragere rest vechiul din stiva 
   MOV ax,dx       ; Depunere rest vechiul in ax 
   INC si          ; Incrementare index sir 
   CMP bx,1        ; Evaluare conditie (bx>=1) 
   JGE et_1        ; Salt (reluare ciclu) 
 
Ciclurile cu test bazat pe contor (for) 

Aceste structuri sunt cazuri particulare ale ciclurilor cu test la partea 
superioară, de aceea în implementarea lor este recomandată adoptarea 
şablonului caracteristic structurilor while-do. 

                                            
161 Numărul maxim de cifre zecimale ale unui număr WORD este de 5. 
162 Vor fi memorate inclusiv cifrele 0 (zero) din poziţiile mai semnificative (dacă 

reprezentarea zecimală a lui n are mai puţin de 5 cifre). 
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Ciclul cu contor ascendent poate fi descris în pseudo-cod prin 

for (contor) = (initial) to (final) step (pas) 
   ... 
   Bloc actiuni 
   ... 
end 
 

în care se consideră parametrul pas ca având o valoare strict pozitivă. Această 
descriere poate fi reformulată în termenii unui ciclu de tip while conjugat cu 
iniţializarea contorului în următoarea formă: 

contor ← initial 
while (conditie) do 
   ... 
   Bloc actiuni 
   ... 
   contor ← contor + pas 
end 
 
În această exprimare, ciclului for cu contor ascendent i se aplică şablonul 

de implementare de la ciclul while, anterior prezentat. 

Absolut similar, ciclului cu contor descendent descris prin 

for (contor) = (initial) downto (final) step (pas) 
   ... 
   Bloc actiuni 
   ... 
end 
 

îi corespunde o formă echivalentă while: 

contor ← initial 
while (conditie) do 
   ... 
   Bloc actiuni 
   ... 
   contor ← contor + pas 
end 
 
În consecinţă, similar ciclului for cu contor ascendent, şi cazul de faţă 

este susceptibil la aplicarea şablonul de implementare asociat ciclului while. 
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6.1.3. Implementarea structurilor multi-selecţie 

Operaţia de selecţie multiplă este principial descrisă prin următoarea 
secvenţă de pseudo-cod: 

case (variabila) of 
   const_1: 
      ... 
      Bloc actiuni 1 
      ... 
   const_2: 
      ... 
      Bloc actiuni 2 
      ... 
      .............. 
   const_n: 
      ... 
      Bloc actiuni n 
      ... 
   default: 
      ... 
      Bloc actiuni implicite 
      ... 
 
const_1, const_2,..., const_n sunt aşa-numitele cazuri (case). Atunci 

când variabila de selecţie variabila egalează una din aceste constante se va 
executa blocul de acţiuni aferent. Cazul default corespunde situaţiei în care 
variabila nu are niciuna din valorile const_1, const_2,..., const_n, 
prezenţa sa fiind opţională. Oricare din blocurile de instrucţiuni 1, 2,…, n  pot 
fi şi vide. 

O primă implementare a selecţiei se bazează pe echivalenţa sa cu o 
succesiune de decizii if-then-else, după cum urmează: 

if (variabila = const_1) then 
   ... 
   Bloc actiuni 1 
   ... 
else if (variabila = const_2) then 
         ... 
                 else if (variabila = const_n) then 
                         ... 
                         Bloc actiuni n 
                         ... 
                      else 
                         ... 
                         Bloc actiuni implicite 
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                         ... 
                      endif 
         ... 
     endif 
endif 
 
Pe această formă pot fi aplicate şabloanele de implementare a structurilor 

decizionale prezentate în paragraful 6.1.1. Totuşi, este evident că această 
manieră de abordare devine incomodă atunci când numărul case-urilor este 
semnificativ. 

O soluţie de implementare alternativă, mult mai eficientă, utilizează 
tabelele de salt sau de apel de proceduri. Această metodologie presupune 
organizarea blocurilor de instrucţiuni într-o construcţie de forma următoare: 

et_1: 
    ...          ; Bloc actiuni 1 
    JMP et_final 
et_2: 
    ...          ; Bloc actiuni 2 
    JMP et_final 
................ 
et_n: 
    ...          ; Bloc actiuni n 
    JMP et_final 
et_d: 
    ...          ; Bloc actiuni implicit 
et_final: 
 
Pentru accesul la elementele individuale (blocurile de acţiuni) ale acestei 

structuri sintactice se defineşte aşa-numita tabelă de salt, iniţializată cu 
adresele etichetelor et_1, et_2,… (ce reprezintă de fapt punctele de intrare în 
blocuri). Acestei tabele (cu n elemente) îi este asociată în paralel tabela 
cazurilor, conţinând toate cele n valori posibile ale variabilei de selecţie 
variabila, în ordinea corespunzătoare: const_1, const_2,… . Principiul 
metodei este acela de a căuta valoarea const_i din tabela cazurilor ce 
egalează variabila. Dacă o asemenea valoare există, pe baza indexului său i 
este extrasă adresa etichetei et_i din tabela de salt, controlul programului 
fiind transferat la această adresă printr-un apel de tip JMP indirect163. În caz 
contrar, se execută explicit un salt la eticheta et_d asociată blocului default. 

Deoarece mecanismul de apel pe baza acestor tabele prezintă un relativ 
grad de dificultate, propunem în cele ce urmează o implementare completă, 

                                            
163 Pentru detalii se recomandă consultarea paragrafului 4.7.1. 
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sub forma unui program listat integral, a unei structuri de selecţie multiplă cu 
5 cazuri posibile (bineînţeles, extensia la n cazuri este trivial de simplă, 
impunând doar redimensionarea tabelelor asociate). 

Descrierea prin pseudo-cod este de forma 

case (var) of 
      1: 
        Incarcare registru ax cu valoarea 1 
      2: 
        Incarcare registru ax cu valoarea 2 
      3: 
        Incarcare registru ax cu valoarea 3 
      4: 
        Incarcare registru ax cu valoarea 4 
      5: 
        Incarcare registru ax cu valoarea 5 
default: 
        Incarcare registru ax cu valoarea 0FFFFh 
 
După cum se poate observa, variabila de selecţie a structurii poartă 

numele var, valorile faţă de care aceasta este testată fiind 1, 2, 3, 4 şi 5. 

Implementarea în limbaj de asamblare presupune că var şi valorile de 
test sunt reprezentabile pe câte un octet. Toate blocurile de instrucţiuni 
(aferente cazurilor posibile) sunt definite în acelaşi segment de cod. Pentru 
convenienţă, registrele ds şi es punctează un unic segment de date (cel 
curent), simplificându-se tehnicile de căutare în tabela de cazuri case_table 
şi, respectiv, de determinare a adresei de salt din tabela jump_table. 

O posibilă implementare a programului capătă următoarea formă: 

.MODEL SMALL 

.STACK 
; 
.DATA 
cases      DW 5                        ; Nr. cazuri 
case_table DB    1,   2,   3,   4,   5 ; Tabela cazuri 
jump_table DW et_1,et_2,et_3,et_4,et_5 ; Tabela salturi 
var        DB ?                        ; Variabila de 
                                       ; selectie 
; 
.CODE  
  start: 
    MOV ax,@DATA 
    MOV ds,ax                ; Initializare ds 
    MOV es,ax                ; Initializare es 
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; 
    MOV var,2                ; Initializare (arbitrara) 
                             ; a variabilei de control 
                             ; (poate proveni din 
                             ; calcule etc.) 
; 
; Cautare var in elementele din tabela case_table: 
    CLD                      ; Parcurgere ascendenta a 
                             ; tabelei case_table 
    MOV di,OFFSET case_table ; Incarcare case_table 
    MOV al,var               ; Incarcare valoare de 
                             ; cautat 
    MOV cx,cases             ; Nr maxim de pasi (egal 
                             ; cu nr elementelor din 
                             ; tabela 
    REPNZ SCASB              ; Cautare in case_table 
                             ; (se iese fie la cx=0, 
                             ; fie la gasire element) 
    JNE et_d                 ; Daca ZF=0: negasit, 
                             ; deci sare la default 
    DEC di                   ; Calcul deplasament 
                             ; locatie din case_table 
                             ; in care a fost gasit 
                             ; elementul 
    MOV bx,OFFSET case_table ; bx=deplasamentul bazei 
                             ; tabelei case_table 
    SUB di,bx                ; Calcul: di=indexul 
                             ; din tabela unde s-a 
                             ; gasit elementul 
    SHL di,1                 ; Inmultire di cu 2 
                             ; (pt ca adresele din 
                             ; jump_table sunt de tip 
                             ; WORD 
    JMP jump_table[di]       ; Salt indirect la 
                             ; eticheta cazului 
                             ; respectiv 
et_1: 
    MOV ax,1                 ; Corp instructiuni caz 1 
    JMP et_final 
et_2: 
    MOV ax,2                 ; Corp instructiuni caz 2 
    JMP et_final 
et_3: 
    MOV ax,3                 ; Corp instructiuni caz 3 
    JMP et_final 
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et_4: 
    MOV ax,4                 ; Corp instructiuni caz 4 
    JMP et_final 
et_5: 
    MOV ax,5                 ; Corp instructiuni caz 5 
    JMP et_final 
et_d: 
    MOV ax,0FFFFh            ; Corp instructiuni 
                             ; caz default 
et_final: 
    MOV ah,4Ch 
    INT 21h                  ; Incheiere program 
END start 
 
Căutarea în tabela case_table se face prin intermediul instrucţiunii 

SCASB (prezentată la paragraful 4.6.5) prefixată cu REPNZ (descris în 4.6.7). 
Pe baza deplasamentului elementului identificat în tabelă se determină prin 
calcul indicele acestuia (de la 0 la n-1) şi ulterior, prin înmulţirea sa cu 2, se 
obţine poziţia corespunzătoare din tabela de salt. Adresa astfel identificată în 
jump_table este folosită pentru execuţia unui salt indirect intrasegment, 
către eticheta corespunzătoare. 

Programul anterior poate suporta nu numai o simplă transformare 
dimensională (prin luarea în considerare a unui număr diferit de cazuri), ci 
poate constitui punctul de plecare pentru implementări subscrise unor situaţii 
deosebite de cea prezentată. 

De exemplu, dacă blocurile asociate cazurilor sunt localizate în segmente 
de cod diferite, adresele din jump_table vor fi de tip FAR, etichetele et_1, 
et_2,… fiind astfel explicit definite cu directiva LABEL şi atributul FAR. 

O altă posibilă implementare este cea în care blocurile de acţiuni asociate 
cazurilor sunt reprezentate de proceduri. În acest caz, tabela de adrese este 
redefinită ca o tabelă de apel al procedurilor. Ea va conţine numele 
procedurilor respective, ceea ce presupune înlocuirea instrucţiunii de salt 
(JMP) indirect cu una de apel (CALL) indirect de procedură. 

6.2. Tehnici asociate procedurilor 

Unul din aspectele cu profunde implicaţii în dezvoltarea eficientă a 
programelor în limbaj de asamblare este reprezentat de metodologia de 
proiectare şi implementare a procedurilor. Indiferent de maniera de abordare, 
printre problemele fundamentale asupra cărora utilizatorul trebuie să-şi 
formuleze un punct de vedere se regăsesc: 
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─ stabilirea mecanismului de transfer al parametrilor; 

─ precizarea modalităţilor de întoarcere a rezultatelor; 

─ definirea modului de control asupra stivei. 

Pentru fiecare din problemele amintite, considerentele practice au 
structurat o serie de tehnici sistematice de abordare – ce reprezintă practic o 
nouă dimensiune, evoluată, asociată tehnicilor de programare în limbaj de 
asamblare. În ceea ce priveşte lucrarea de faţă, vom avea în vedere doar o parte 
din aceste aspecte de principiu, aprofundarea suplimentară a noţiunilor 
implicate revenind cititorului interesat de programarea avansată. 

6.2.1. Transferul parametrilor către proceduri 

Primul aspect problematic este asociat mecanismului de transfer al 
parametrilor către proceduri. Spre deosebire de limbajele evoluate, ce impun 
forme sintactice bine definite pentru specificarea parametrilor care se 
transmit, limbajul de asamblare permite o abordare extrem de largă a 
problemei. Evident, flexibilitatea excesivă are multiple consecinţe negative, 
conducând inevitabil la produse-program ilizibile, predispuse la erori şi greu 
mentenabile. În consecinţă, cel puţin din acest punct de vedere se impune o 
manieră pragmatică de proiectare a procedurilor, ce respectă tehnicile 
standard de transmitere a parametrilor. 

Tipuri de transfer 

Din punct de vedere conceptual, pot fi implicate două asemenea principii 
de accesibilitate la parametri, şi anume: 

─ transferul prin valoare, prin care procedurilor le este transmis 
conţinutul  variabilelor; 

─ transferul prin referinţă, care presupune transmiterea adreselor 
de memorie la care sunt stocate variabilele. 

Pentru decelarea situaţiilor ce impun alegerea între cele două tipuri de 
transfer amintite, se pot formula o serie de reguli şi criterii de selecţie: 

─ dacă variabila de transmis este memorată într-un registru, se alege 
transmiterea prin valoare; 

─ structurile de date de volum important (în special cele indexate) 
vor fi transmise întotdeauna prin referinţă; 

─ dacă procedura trebuie să modifice o variabilă de tip parametru 
formal (alocată în memorie), se va alege transferul prin referinţă. 

În ceea ce priveşte ultimul criteriu, se recomandă evitarea oricăror 
modificări ale parametrilor formali din interiorul procedurilor (o cauză majoră 
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de erori), fiind preferabil mecanismul de transfer prin valoare combinat cu 
returnarea explicită a valorii modificate. 

Transferul prin valoare, cu intermedierea registrelor 

Această primă modalitate de transfer are avantajul disponibilităţii 
imediate a parametrilor actuali în interiorul procedurii. Totuşi, metoda este 
caracterizată de două dezavantaje majore ce îi limitează domeniul de 
aplicabilitate: 

─ numărul limitat al registrelor procesorului (ceea ce, în anumite 
cazuri, face chiar imposibilă transmiterea tuturor parametrilor); 

─ nestructuralitatea metodei, datorată tehnicii inconsistente de 
transfer (cu reguli proprii fiecărei proceduri). 

În vederea conservării valorilor registrelor pe durata execuţiei procedurii, 
acestea se salvează în stivă înainte de apel şi se restaurează după revenirea din 
procedură, invocarea respectând următoarea secvenţiere: 

1. salvarea în stivă a registrelor implicate în transfer164; 

2. încărcarea registrelor cu valorile parametrilor actuali; 

3. apelul procedurii; 

4. refacerea registrelor din stivă. 

Pentru exemplificare, vom considera următoarea procedură pentru 
ridicarea la putere (rez=op1op2), pow_val, la care transferul parametrilor se 
face prin registrele bx şi cx, iar rezultatul este returnat în ax: 

; --- Procedura de calcul rez1=op11^op21 --- 
; Transfer prin valoare, in registre: 
;   bx trebuie incarcat cu op11 
;   cx trebuie incarcat cu op21 
; Rezultatul rez1 se regaseste, dupa apel, in ax. 
pow_val PROC NEAR 
  MOV ax,1 
  bucla1: 
    MUL bx 
  LOOP bucla1 
  RET 
pow_val ENDP 
 

                                            
164 Bineînţeles, la proiectarea procedurii nu trebuie omis ca aceasta să salveze ea însăşi 

registrele pe care  le foloseşte temporar (intern). 



Capitolul 6. Tehnici de programare în limbaj de asamblare 

315 

Secvenţa de apelare se conformează secvenţierii amintite: 

.DATA 
  op11  DW 5 
  op12  DW 2 
  rez1  DW ? 
  ... 
.CODE 
  ... 
; 
; Salvare in stiva a registrelor implicate: 
  PUSH ax 
  PUSH bx 
  PUSH cx 
; 
; Incarcare registre cu parametri actuali: 
  MOV bx,op11 
  MOV cx,op12 
; 
; Apelul procedurii de ridicare la putere: 
  CALL NEAR PTR pow_val 
; 
; Inscriere rezultat (rez1=op11^op12): 
  MOV rez1,ax 
; 
; Restaurarea registrelor implicate: 
  POP cx 
  POP bx 
  POP ax 
; 
  ... 
 
Transferul prin referinţă, cu intermedierea registrelor 

Metoda este similară din punct de vedere funcţional cu cea anterioară, 
păstrând dealtfel aceleaşi avantaje şi (din păcate) aceleaşi dezavantaje. Singura 
deosebire este reprezentată de semnificaţia informaţiei transferate prin 
intermediul registrelor între programul apelant şi procedură, cazul de faţă 
fiind caracterizat de operarea cu adresele parametrilor (şi nu direct cu valorile 
acestora). 

Secvenţa de invocare se bazează pe următoarea secvenţiere: 

1. salvarea în stivă a registrelor implicate în transfer; 

2. încărcarea registrelor cu adresele parametrilor actuali; 

3. apelul procedurii; 

4. refacerea registrelor din stivă; 
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În scop ilustrativ, vom rescrie procedura anterioară pentru ridicarea la 
putere. Noua funcţie, pow_ref, asigură transferul prin referinţă al 
parametrilor cu ajutorul registrelor bx, si şi di, rezultatul fiind returnat în 
mod direct (în variabila de destinaţie), aşa cum se poate remarca prin analiza 
listing-ului următor: 

; --- Procedura de calcul rez2=op21^op22 --- 
; Transfer prin referinta, in registre: 
;   bx trebuie incarcat cu offset-ul lui op21 
;   si trebuie incarcat cu offset-ul lui op22 
;   di trebuie incarcat cu offset-ul lui rez2 
pow_ref PROC NEAR 
  PUSH ax     ; Salvare registru de manevra 
  PUSH cx     ; Salvare registru de manevra 
  MOV cx,[si] 
  MOV ax,1 
  bucla2: 
    MUL WORD PTR [bx] 
  LOOP bucla2 
  MOV [di],ax 
  POP cx     ; Restaurare registru de manevra 
  POP ax     ; Restaurare registru de manevra 
  RET 
pow_ref ENDP 
 
În acest caz sunt de menţionat două diferenţe formale faţă de pow_val, 

reprezentate de implicarea modurilor de adresare indirectă la nivelul 
procedurii, precum şi de salvarea/restaurarea registrelor de manevră (ax şi 
cx) la debutul, respectiv încheierea lui pow_ref. 

Noua tehnică de transmitere a parametrilor are drept consecinţă 
modificarea contextului în care procedura este apelată, aşa cum ilustrează 
următorul exemplu: 

.DATA 
  op21  DW 2 
  op22  DW 10 
  rez2  DW ? 
... 
.CODE 
... 
; Salvare in stiva a registrelor implicate: 
  PUSH bx 
  PUSH si 
  PUSH di 
; 
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; Incarcare registre cu adresele parametrilor actuali: 
  MOV bx,OFFSET op21 
  MOV si,OFFSET op22 
  MOV di,OFFSET rez2 
; 
; Apelul procedurii de ridicare la putere: 
  CALL NEAR PTR pow_ref 
; 
; Acum rezultatul este deja depus in rez2 
; 
; Restaurarea registrelor implicate: 
  POP di 
  POP si 
  POP bx 
... 
 
Transferul prin zonă de date 

Această tehnică de transmitere a parametrilor presupune plasarea lor 
într-o zonă de date (identificată printr-o etichetă ce o punctează) şi 
transmiterea adresei de început a zonei către procedură (prin mijlocirea 
etichetei-pointer). 

Prin aplicarea acestei metodologii, procedura de ridicare la putere se 
rescrie sub următoarea formă: 

; --- Procedura de calcul rez3=op31^op32 --- 
; Transfer prin zona de date: 
;   la adresa [bx]   trebuie localizat op31 
;   la adresa [bx+2] trebuie localizat op32 
;   la adresa [bx+4] trebuie localizat rez3 
pow_zon PROC NEAR 
  PUSH ax     ; Salvare registru de manevra 
  PUSH cx     ; Salvare registru de manevra 
  MOV cx,WORD PTR [bx+2] 
  MOV ax,1 
  bucla3: 
    MUL WORD PTR [bx] 
  LOOP bucla3 
  MOV [bx+4],ax 
  POP cx     ; Restaurare registru de manevra 
  POP ax     ; Restaurare registru de manevra 
  RET 
pow_zon ENDP 
 
Secvenţa de declarare a datelor/parametrilor, precum şi de apelare a 

procedurii în programul principal este şi ea corespunzător modificată: 
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.DATA 
  zona  LABEL DWORD 
  op31  DW 9 
  op32  DW 2 
  rez3  DW ? 
... 
.CODE 
... 
; Incarcare in bx a adresei zonei de date (offset) 
  MOV bx,OFFSET zona 
; 
; Apelul procedurii de ridicare la putere: 
  CALL NEAR PTR pow_zon 
; 
; Acum rezultatul este deja depus in rez3 
... 
 
În cazul de faţă, se observă faptul că apelarea procedurii nu mai este în 

mod necesar încadrată de secvenţe pentru salvarea şi restaurarea registrelor, 
deoarece acestea nu sunt parte a mecanismului de transmitere a parametrilor. 
În mod cert, degrevarea registrelor de sarcina transferului contribuie şi la 
creşterea robusteţei programului, prin restrângerea zonelor „sensibile” ce 
necesită în mod special atenţia utilizatorului (lucrul cu stiva fiind unul din 
aceste aspecte problematice). 

Pentru a crea facilităţi suplimentare de acces la zona parametrilor, se 
recomandă definirea unei structuri ce descrie organizarea (şablonul) datelor 
aferente, conform metodologiei prezentate la paragraful 3.3.1. Concret, vom 
reformula exemplul anterior în ipoteza declarării unei structuri de tipul 

sablon_zona STRUC 
  op31  DW ? 
  op32  DW ? 
  rez3  DW ? 
sablon_zona ENDS 
 
Declararea şi iniţializarea zonei de date au, de această dată, forma 

.CODE 
zona sablon_zona <9,2,?> 
... 
 

ceea ce impune rescrierea procedurii, de o manieră considerabil ameliorată 
sub aspectul lizibilităţii: 

; --- Procedura de calcul rez3=op31^op32 --- 
; Transfer prin zona de date: 
;   la adresa [bx].op31 trebuie localizat op31 
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;   la adresa [bx].op32 trebuie localizat op32 
;   la adresa [bx].rez3 trebuie localizat rez3 
pow_zon PROC NEAR 
  PUSH ax     ; Salvare registru de manevra 
  PUSH cx     ; Salvare registru de manevra 
  MOV cx,WORD PTR [bx].op32 
  MOV ax,1 
  bucla3: 
    MUL WORD PTR [bx].op31 
  LOOP bucla3 
  MOV [bx].rez3,ax 
  POP cx     ; Restaurare registru de manevra 
  POP ax     ; Restaurare registru de manevra 
  RET 
pow_zon END 
 
Apelul procedurii se face identic cazului anterior, utilizând secvenţa 

simplă 

.CODE 

... 
; Incarcare in bx a adresei zonei de date (offset) 
  MOV bx,OFFSET zona 
; 
; Apelul procedurii de ridicare la putere: 
  CALL NEAR PTR pow_zon 
; 
; Acum rezultatul este deja depus in zona.rez3 
... 
 
Evident, referirile la rezultatul întors de procedură vor fi făcute către 

câmpul rez3 al variabilei zona, adică zona.rez3. 

Utilizarea şabloanelor structurale conjugate zonei de date prezintă însă şi 
un alt avantaj (cu mult mai important decât sporul de lizibilitate), reprezentat 
de flexibilitatea conferită mecanismului de apel. Astfel, orice schimbare în lista 
de parametri se reflectă exclusiv asupra structurii, a cărei declarare va trebui 
pusă de acord cu noile ipoteze de lucru, corpul procedurii rămânând practic 
neschimbat165. 

                                            
165 Un exemplu clasic este cel al introducerii unui nou parametru în listă. Folosirea 

explicită a deplasamentelor poate atrage după sine necesitatea modificării acestora în 
procedură, ceea ce nu se întâmplă la folosirea şabloanelor (când deplasamentele sunt 
calculate automat, după numele câmpurilor referite). 
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Transferul prin stivă. Descărcarea stivei 

Transmiterea parametrilor prin intermediul stivei reprezintă cea mai 
importantă tehnică de transfer, caracterizată de uniformitate (prin 
mecanismul unitar de transfer aplicat tuturor procedurilor) şi compatibilitate 
cu limbajele de nivel înalt (majoritatea compilatoarelor făcând uz de această 
metodă). În plus, transferul prin stivă devine obligatoriu atunci când aplicaţia 
finală este agregată atât pe baza modulelor dezvoltate în limbaj de asamblare, 
cât şi pe baza modulelor create în limbaje de nivel înalt. 

În esenţă, această tehnică se bazează pe depunerea parametrilor în stivă 
înainte de apelul procedurii, care îi va localiza în această structură temporară 
imediat după adresa de revenire (plasată automat de instrucţiunile de tip 
CALL, după cum s-a detaliat în paragraful 4.7.2). 

Proiectarea şi implementarea acestui tip de transfer impun atenţia 
programatorului în ceea ce priveşte următoarele aspecte: 

─ tipul procedurii (FAR sau NEAR); 

─ tipul parametrilor, în special al celor de tip pointer (adrese FAR 
sau NEAR); 

─ ordinea de depunere a parametrilor în stivă; 

─ modalitatea concretă de acces la parametri, din interiorul 
procedurii; 

─ atribuirea sarcinii de descărcare a stivei (fie de către programul 
apelant, fie de către procedură). 

Tipul procedurii, respectiv tipul şi ordinea parametrilor sunt 
determinante pentru accesul corect la aceştia (deoarece influenţează în mod 
nemijlocit maniera de calcul al deplasamentelor în stivă). 

Tehnica de acces standard la parametrii procedurii este fundamental 
asociată adresării bazate (eventual şi indexate) în segmentul de stivă, situaţie 
în care este folosit ca pointer registrul bp, în conjuncţie cu ss ca registru 
implicit de segment166. 

Concret, din punct de vedere metodologic, orice procedură ce foloseşte 
această tehnică trebuie să debuteze cu următoarea secvenţă de acţiuni: 

1. salvarea conţinutului actual al registrului bp; 

2. copierea registrului sp în bp (bp devenind astfel, în mod temporar, 
pointerul de acces în stivă); 

                                            
166 Principiul accesului la elementele individuale din stivă este prezentat în cadrul 

paragrafului 2.2.3. 
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3. depunerea în stivă a registrelor de manevră utilizate în corpul 
procedurii. 

Principial, de la acest punct se poate folosi fără restricţii adresarea 
indirectă – prin intermediul lui bp – a elementelor individuale din stivă 
(implicit deci a parametrilor). 

În mod firesc, încheierea procedurii presupune executarea următoarei 
succesiuni de operaţii: 

1. extragerea din stivă a registrelor anterior salvate; 

2. extragerea din stivă a conţinutului lui bp ( depus anterior apelului 
de procedură); 

3. returnarea controlului către programul apelant, printr-o 
instrucţiune de tip RET. 

Vom exemplifica metodologia prezentată prin reproiectarea aceleiaşi 
proceduri de ridicare la putere, noua variantă (pow_stv) folosind tehnica 
transmiterii parametrilor prin stivă. Programul este următorul: 

.MODEL SMALL 

.STACK 400h 
; 
.DATA 
  op41  DW 16 
  op42  DW 2 
  rez4  DW ? 
; 
.CODE 
; 
; --- Procedura de calcul rez4=op41^op42 --- 
; Transfer prin stiva: 
;   la adresa [bp]+8 este localizat op41 
;   la adresa [bp]+6 este localizat op42 
;   la adresa [bp]+4 este localizat rez4 
;   (ss este registrul de segment implicit, 
;   la adresarea bazata cu bp!) 
pow_stv PROC NEAR 
  PUSH bp     ; Salvare bp la intrarea in procedura 
  MOV bp,sp   ; Incarcare pointer de acces individual 
  PUSH ax     ; Salvare registru de manevra 
  PUSH cx     ; Salvare registru de manevra 
  MOV cx,WORD PTR [bp+6] 
  MOV ax,1 
  bucla4: 
    MUL WORD PTR [bp+8] 
  LOOP bucla4 
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  MOV [bp+4],ax 
  POP cx      ; Restaurare registru de manevra 
  POP ax      ; Restaurare registru de manevra 
  POP bp 
  RET 
pow_stv ENDP 
; 
start: 
  MOV ax,@DATA 
  MOV ds,ax 
; 
; Depunere parametri in stiva: 
  PUSH op41 
  PUSH op42 
  PUSH rez4 
; 
; Apelul procedurii de ridicare la putere: 
  CALL NEAR PTR pow_stv 
; 
; Extragere rezultat din stiva si descarcare 
  POP rez4 
  ADD SP,4 
; 
  MOV ah,4Ch 
  INT 21h     ; Incheiere executie 
END start 
 
Am preferat listarea completă a programului pentru a observa declararea 

de tip NEAR a procedurii (posibilă prin prisma folosirii modelului SMALL de 
memorie) – acest fapt având de această dată importante implicaţii asupra 
imaginii stivei la intrarea în procedura apelată. 

În mod concret, secvenţierea acţiunilor conduce mai întâi la depunerea pe 
stivă (în ordine) a parametrilor op41, op42 şi rez4, în programul principal. 
La apelul procedurii pow_stv de tip NEAR, în stivă este automat plasată şi 
adresa de revenire, reprezentată în acest caz doar de conţinutul registrului 
ip167. Ulterior, în stivă este salvat bp, înaintea iniţializării sale cu valoarea 
curentă a vârfului de stivă sp. 

 

                                            
167 Aici intervine tipul procedurii, deoarece un apel FAR ar fi depus în stivă adresa 

completă, cs:ip, schimbându-se astfel imaginea acesteia faţă de cazul curent. 
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Fig. 6-1. Imaginea stivei pentru aplicaţia propusă 
(vârful iniţial al stivei este localizat la adresa ss:0400h). 

 

Din acest moment, se remarcă faptul că accesul la parametrii op41, op42 
şi rez4 se poate realiza prin intermediul locaţiilor individuale (din stivă) 
situate la adresele ss:[bp+8], ss:[bp+6] şi, respectiv, ss:[bp+4], aşa 
cum arată şi figura 6-1. 

Din aceeaşi prezentare schematică deducem şi modul de acces la rezultat, 
el aflându-se chiar în vârful stivei la momentul întoarcerii din procedură. 
Suplimentar, descărcarea stivei este realizată prin ajustarea corespunzătoare a 
conţinutului registrului sp, după extragerea rezultatului (POP rez4). 

Evident, ca şi în cazul transmiterii parametrilor prin zonă de date, calculul 
explicit al deplasamentelor parametrilor (de tipul [bp+8], [bp+6] şi [bp+4]) 
reprezintă o potenţială sursă de erori în procesul de implementare. În plus, 
întreţinerea procedurii este foarte greoaie. De exemplu, schimbarea tipului 
procedurii din NEAR în FAR sau reordonarea parametrilor impun rescrierea 
tuturor apelurilor ce conţin deplasamente. 

Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, se adoptă aceeaşi soluţie a 
şabloanelor de tip structură, ce oferă posibilitatea calculului automat al 
deplasamentelor corecte. În această ipoteză, versiunea reproiectată a  
programului anterior este următoarea: 
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.MODEL SMALL 

.STACK 400h 
; 
; Declarare sablon stiva 
; Ordinea de declarare a campurilor 
; este impusa de imaginea stivei! 
sablon_stiva STRUC 
  _bp   DW ?   ; deplasament 0 
  _ip   DW ?   ; deplasament 2 
  rez4  DW ?   ; deplasament 4 
  op42  DW ?   ; deplasament 6 
  op41  DW ?   ; deplasament 8 
sablon_stiva ENDS 
; 
.DATA 
stiva sablon_stiva <?,?,?,2,16> 
; 
.CODE 
; 
; --- Procedura de calcul rez4=op41^op42 --- 
; Transfer prin stiva: 
;   la adresa [bp].op41 este localizat op41 
;   la adresa [bp].op42 este localizat op42 
;   la adresa [bp].rez4 este localizat rez4 
;   (ss este registrul de segment implicit, 
;   la adresarea bazata cu bp!) 
pow_stv PROC NEAR 
  PUSH bp     ; Salvare bp la intrarea in procedura 
  MOV bp,sp   ; Incarcare pointer de acces individual 
  PUSH ax     ; Salvare registru de manevra 
  PUSH cx     ; Salvare registru de manevra 
  MOV cx,WORD PTR [bp].op42 
  MOV ax,1 
  bucla4: 
    MUL WORD PTR [bp].op41 
  LOOP bucla4 
  MOV [bp].rez4,ax 
  POP cx      ; Restaurare registru de manevra 
  POP ax      ; Restaurare registru de manevra 
  POP bp 
  RET 
pow_stv ENDP 
; 
start: 
  MOV ax,@DATA 
  MOV ds,ax 
; 
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; Depunere parametri in stiva: 
  PUSH stiva.op41 
  PUSH stiva.op42 
  PUSH stiva.rez4 
; 
; Apelul procedurii de ridicare la putere: 
  CALL NEAR PTR pow_stv 
; 
; Extragere rezultat din stiva si descarcare 
  POP stiva.rez4 
  ADD SP,4 
; 
  MOV ah,4Ch 
  INT 21h     ; Incheiere executie 
END start 
 
Este necesară o deosebită atenţie la declararea structurii, ce trebuie să fie 

pusă în corespondenţă cu imaginea stivei (din figura 6-1) – determinată la 
rândul ei atât de ordinea de depunere a parametrilor, cât şi de tipul apelului 
(NEAR sau FAR). 

6.2.2. Un punct de vedere sintetic asupra returnării datelor de către 
proceduri 

Procedurile care întorc valori programului apelant corespund funcţiilor 
din limbajele de nivel înalt. Fiind un caz particular de transmitere a 
parametrilor, la programarea în limbaj de asamblare problema returnării 
rezultatelor capătă o accepţiune extrem de largă, în sensul identificării celei 
mai potrivite tehnici de furnizare rezultatelor. 

Întoarcerea prin registre, exemplificată în paragraful anterior, este 
folosită cel mai frecvent. De obicei, acestui scop i se alocă registrul acumulator 
(eventual extins, atunci când necesităţile o impun). Această tehnică prezintă 
totuşi dezavantajul limitării lungimii tipului de date returnat, ea neputând 
depăşi capacitatea registrului/registrelor implicat(e)168.  

O altă manieră de acces este cea prin care se transmit fie adresele 
rezultatelor în lista de parametri, fie adresa unei zone de date care conţine 
câmpuri pentru rezultate. Tehnica amintită a fost prezentată în contextul 
transmiterii parametrilor prin zonă de date sau prin intermediul stivei. Practic, 
în interiorul procedurii se depun explicit rezultatele la adresele conţinute de 
parametrii formali respectivi.  

                                            
168 În ciuda dezavantajului amintit, multe compilatoare utilizează în mod standard 

această metodă. În mod obiectiv, se returnează tipuri de date având lungimea maximă egală 
cu dublul lungimii acumulatorului din componenţa procesorului-ţintă. 
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Deşi această tehnică de operare nemijlocită cu adresele rezultatelor nu 
este recomandată ca model în programarea structurată, în cazul rezultatelor de 
tip indexat, cu dimensiuni mari, nu există o alternativă viabilă. 

Cea de-a treia tehnică, prin care rezultatele se întorc în vârful stivei, este 
destul de rar implicată în programe, datorită pronunţatului caracter 
non-standard. La momentul predării controlului către programul apelant, 
procedura plasează rezultatele în vârful stivei, suprapunându-le practic atât 
peste parametrii de apel, cât şi peste adresa de revenire. Indubitabil, practica 
programării a demonstrat faptul că o asemenea manieră de abordare a 
returnării rezultatelor conduce la serioase dificultăţi de proiectare şi 
implementare a procedurilor. 

6.3. Tehnici de utilizare a macroinstrucţiunilor 

Din ansamblul de probleme ce sunt în mod natural asociate folosirii 
macroinstrucţiunilor, în subcapitolul de faţă ne vom opri asupra a două 
aspecte interesante, şi anume implicarea acestora în apelul de proceduri, 
respectiv controlul riguros al invocării formale. De asemenea, aşa cum este 
enunţat în subcapitolul 5.5, va fi succint prezentat setul macroinstrucţiunilor 
repetitive – ca un puternic instrument de asistenţă a programatorului în 
implementarea unor aplicaţii eficiente, bazate pe un cod sursă compact, lizibil 
şi uşor de întreţinut.  

6.3.1. Macroinstrucţiuni de apel 

Macroinstrucţiunile îşi dovedesc pe deplin utilitatea atunci când sunt 
implicate în secvenţele de apel al procedurilor cu parametri. 

Subcapitolul 6.2 a prezentat cele mai uzitate tehnici de transmitere a 
parametrilor către proceduri. În general, indiferent de maniera de abordare, 
reţine atenţia modul inflexibil de interacţiune cu secvenţele procedurale, în 
special datorită restricţiilor rigide de ordonare a parametrilor, fie prin plasarea 
acestora în registrele desemnate, fie prin depunerea în stivă. Este subînţeles 
faptul că toate aceste detalii (greu de memorat) nu interesează sub nicio formă 
pe utilizatorul ce apelează procedura. 

Eliminarea acestor dezavantaje asociate apelurilor de proceduri în limbaj 
de asamblare se poate realiza prin „încapsularea” lor în macroinstrucţiuni ce 
oferă o interfaţă uşor de utilizat, deoarece toate detaliile de apel sunt „ascunse” 
pentru programator. 

Pentru ilustrare, vom reconsidera exemplul procedurii pow_val 
(prezentată la paragraful 6.2.1, în secţiunea dedicată transferului prin valoare), 
ce realizează ridicarea la putere (rez=op1op2). După cum s-a specificat, 
transferul parametrilor actuali se face prin registrele bx şi cx, rezultatul fiind 
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returnat în ax. În consecinţă, un apel corect impune operaţii de 
salvare/restaurare de pe stivă a registrelor implicate în transfer, respectiv de 
încărcare/descărcare a acestora în raport cu parametrii actuali şi rezultatul 
prelucrărilor din procedură. 

Toate aceste detalii pot fi încapsulate într-o macroinstrucţiune cu numele 
power, a cărei definiţie este următoarea: 

power MACRO x,y,r 
; Salvare in stiva a registrilor implicati: 
  PUSH ax 
  PUSH bx 
  PUSH cx 
; 
; Incarcare registri cu parametri actuali: 
  MOV bx,x 
  MOV cx,y 
; 
; Apelul procedurii de ridicare la putere: 
  CALL NEAR PTR pow_val 
; 
; Inscriere rezultat: 
  MOV r,ax 
; 
; Restaurarea registrilor implicati: 
  POP cx 
  POP bx 
  POP ax 
      ENDM 
 
Deoarece macroinstrucţiunea astfel declarată va genera o expandare 

adecvată la asamblare, este acum suficient ca programatorul să o invoce în 
program, sub forma 

power op11,op12,rez1 
 

fără a fi nevoie să ţină cont de toate detaliile asociate operării prin intermediul 
registrelor. Singurele restricţii rămase valabile în acest caz sunt, evident, 
declararea şi iniţializarea adecvată a parametrilor de apel, precum şi plasarea 
lor în ordine corespunzătoare în linia de invocare a macroinstrucţiunii power. 

6.3.2. Macroinstrucţiuni cu auto-control al listei de parametri actuali 

O importantă problemă ce trebuie avută în vedere la utilizarea 
macroinstrucţiunilor este cea a controlului coincidenţei dintre numărul 
parametrilor formali (declaraţi) şi numărul parametrilor actuali (transmişi la 
apel). 
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Pentru descrierea şabloanelor de implementare a macroinstrucţiunilor cu 
auto-control al listei de parametri, vom face apel la o serie de directive 
specifice, prezentate în continuare. 

Directiva %OUT  

Această directivă are la bază următoarea sintaxă: 

%OUT text 
 
Ca efect, directiva produce afişarea argumentului text la consolă, în 

decursul procesului de asamblare, fiind astfel în general folosită pentru 
generarea de către utilizator a mesajelor de eroare. 

Directiva .ERR 

Aşa cum menţionează subcapitolul 5.8, această directivă forţează apariţia 
unei erori la asamblare, codul maşină nemaifiind generat. Este folosită de 
regulă în conjuncţie cu %OUT, pentru afişarea unui mesaj explicativ la consolă. 

Directiva EXITM 

Are ca efect ieşirea forţată din expandarea macroinstrucţiunii. Acţiunea 
acestei directive este firească în contextul apariţiei erorilor, fiind în mod 
natural asociată cu afişarea unui mesaj la consolă prin intermediul directivei 
%OUT. 

Directivele IFB şi IFNB 

Sunt directive de asamblare condiţionată prezentate pe larg în paragraful 
5.7.3, fiind folosite în cazul de faţă pentru testarea existenţei sau nonexistenţei 
unui parametru actual. 

 

Ca principiu, se poate enunţa o regulă generală ce stă la baza şablonului 
de implementare a macroinstrucţiunilor cu control al parametrilor. Astfel, 
dacă macroinstrucţiunea are un număr de n parametri utili la apel (par1, 
par2,…, parn), ea va fi declarată cu un al n+1-lea parametru suplimentar, 
parn+1, verificarea presupunând două etape: 

1. se testează dacă parametrul  parn este vid (cu directiva IFB), în caz 
afirmativ generându-se explicit o eroare la asamblare (deoarece 
macroinstrucţiunea a fost invocată cu mai puţin de n parametri); 

2. se testează dacă parametrul  parn+1 este nevid (cu directiva IFNB), 
în caz afirmativ generându-se de asemenea o eroare la asamblare 
(semnificând faptul că invocarea macroinstrucţiunii se bazează pe 
mai mult de n parametri); 
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În aceste condiţii, implementarea macroinstrucţiunii poate avea forma 
următoare: 

nume_macro MACRO par1, par2,…, parn, parn+1 
   IFB  <parn> 
        ; Situatie de eroare: 
        ; numar insuficient de parametri actuali 
        EXITM 
   ENDIF 
   IFNB <parn+1> 
        ; Situatie de eroare: 
        ; numar prea mare de parametri actuali 
        EXITM 
   ENDIF 
   ; Corp macroinstructiune: 
   ... 
           ENDM 
 
Pentru situaţiile de eroare, putem defini o macroinstructiune pentru 

generarea explicită a unei erori la asamblare, însoţită de afişarea unui 
avertisment la consolă, de tipul 

eroare MACRO mesaj 
  %OUT mesaj   ; Afisare mesaj la consola 
               ; in momentul asamblarii 
  .ERR         ; Fortare eroare la asamblare 
       ENDM 
 
În aceste ipoteze, vom rescrie (pentru exemplificare) macroinstrucţiunea 

de apel power, prezentată la paragraful 6.3.1, prin adăugarea unui parametru 
suplimentar (extra) şi a secvenţei de auto-test: 

power MACRO x,y,r,extra 
; 
; Verificare concordanta parametri formali-actuali: 
  IFB  <r> 
     eroare <power: prea putini parametri la apel> 
     EXITM 
  ENDIF 
  IFNB <extra> 
     eroare <power: prea multi parametri la apel> 
     EXITM 
  ENDIF 
; 
; Corp macroinstructiune: 
  PUSH ax 
  PUSH bx 
  PUSH cx 
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  MOV bx,x 
  MOV cx,y 
  CALL NEAR PTR pow_val 
  MOV r,ax 
  POP cx 
  POP bx 
  POP ax 
ENDM 
 
Ca observaţie, se remarcă faptul că toate exemplele de mai sus conţin 

entităţi încadrate de paranteze unghiulare < >. Semnificaţia acestora (de 
literalizare) este detaliată la paragraful 6.3.5. 

În noua formă, la invocarea incorectă a macroinstrucţiunii, utilizatorul 
este avertizat asupra erorii comise, iar asamblarea este întreruptă. De exemplu, 
un apel (prin program) de forma 

power op11,op12 
 

va genera următoarea situaţie la asamblare: 

Assembling file:   39.ASM 
power: prea putini parametri la apel 
**Error** TEST.ASM(76) EROARE(3) User error 
Error messages:    1 
Warning messages:  None 
Passes:            1 
Remaining memory:  412k 
 

în timp ce o invocare de tipul 

power op11,op12,rez1,5 
 

conduce la oprirea asamblării, cu afişarea la mesajelor 

Assembling file:   TEST.ASM 
power: prea multi parametri la apel 
**Error** TEST.ASM(76) EROARE(3) User error 
Error messages:    1 
Warning messages:  None 
Passes:            1 
Remaining memory:  412k 
 
Desigur, invocarea corectă, sub forma 

power op11,op12,rez1 
 

rămâne şi pe mai departe acceptată de asamblor. 
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6.3.3. Utilizarea etichetelor în macroinstrucţiuni 

Atunci când este necesară prezenţa etichetelor în macroinstrucţiuni, 
apare problema instanţierilor multiple ale acestora (la fiecare invocare a 
macroinstrucţiunilor respective), fapt ce generează o eroare la asamblare, de 
tip „simbol deja definit”. 

Pentru evitarea acestui neajuns, se face apel la directiva LOCAL, cu forma 
generală 

LOCAL simbol1 [, simbol2,...] 
 
Sub rezidenţa sa, simbolurile simbol1, simbol2,… vor fi expandate sub 

nume generate automat de către asamblor, respectându-se unicitatea acestora. 

De exemplu, dacă se consideră macroinstrucţiunea 

macro1 MACRO 
   LOCAL et1 
   JMP et1 
et1: 
       ENDM 
 

şi secvenţa de invocare multiplă 

...   
macro1 
macro1 
macro1 
...   
 

la asamblare se va produce o expandare de forma 

  macro1 
   JMP ??0000 
??0000: 
  macro1 
   JMP ??0001 
??0001: 
  macro1 
   JMP ??0002 
??0002: 
 

(fapt ce poate fi confirmat prin examinarea listing-ului furnizat la cerere de 
asamblor). Se remarcă generarea numelor ??0000, ??0001 şi ??0002 pentru 
cele trei instanţe succesive ale etichetei locale et1. 
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6.3.4. Macroinstrucţiuni repetitive 

Aceste macroinstrucţiuni, al căror rol este de generare a unor secvenţe 
repetate de program, sunt puse la dispoziţia utilizatorului de către mediul de 
asamblare, fiind predefinite. 

Macroinstrucţiunea REPT (REPeaT) 

Forma generală de invocare este 

REPT n 
   ... 
   Secventa de instructiuni 
   ... 
ENDM 
 

n fiind o constantă întreagă. Efectul produs la invocare este repetarea secvenţei 
constituită în corpului macroinstrucţiunii de n ori. 

De exemplu, invocarea multiplă a macroinstrucţiunii macro1 se poate 
transcrie sub forma 

REPT 3 
  macro1 
ENDM 
 

Un alt exemplu propune generarea unui şir de octeţi, cu numele sir, ce 
cuprinde codurile ASCII ale caracterelor majuscule de la 'A' la 'J': 

n = 0 
sir LABEL BYTE 
REPT 10 
  DB'A'+n 
  n = n + 1 
ENDM 
 

această secvenţă fiind echivalentă cu 

sir DB 'ABCDEFGHIJ' 
 
Macroinstrucţiunea IRP (Indefinite RePeat) 

Forma generală de invocare este 

IRP par_formal,<par_actual1, par_actual2,...> 
   ... 
   Secventa de instructiuni 
   ... 
ENDM 
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în care par_formal identifică un parametru formal, iar par_actual1, 
par_actual2,… este o listă de parametri actuali, separaţi prin virgulă. Efectul 
acestei invocări este de repetare a corpului macroinstrucţiunii de un număr de 
ori egal cu numărul parametrilor din listă. La fiecare pas, parametrul formal 
este înlocuit cu câte un parametru actual, în ordinea din listă. De exemplu, 
secvenţa 

sir_val LABEL BYTE 
IRP val,<0,1,2,3,4,5> 
   DB val 
ENDM 
 

se va expanda în 

sir_val LABEL BYTE 
DB 0 
DB 1 
DB 2 
DB 3 
DB 4 
DB 5 
 

echivalentă cu declaraţia 

sir_val DB 0,1,2,3,4,5 
 
Macroinstrucţiunea IRPC (Indefinite RePeat Character) 

Este asemănătoare cu IRP, forma sa generală fiind următoarea: 

IRPC par_formal,sir_caractere 
   ... 
   Secventa de instructiuni 
   ... 
ENDM 
   
Secvenţa de instrucţiuni va fi executată de un număr de ori egal cu 

numărul de caractere ale argumentului sir_caractere. La fiecare pas, 
parametrul formal este înlocuit pe rând cu câte un parametru actual, 
reprezentat de această dată de caracterele individuale ale şirului. De exemplu, 
secvenţa anterioară 

sir_val LABEL BYTE 
IRP val,<0,1,2,3,4,5> 
   DB val 
ENDM 
 

este echivalentă cu 
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sir_val LABEL BYTE 
IRPC val,012345 
    DB val 
ENDM 
 

6.3.5. Operatori specifici  

Macroinstrucţiunilor le sunt asociaţi o serie de operatori specifici, ce 
influenţează în principal modul de substituţie a parametrilor actuali (pe forma 
expandată), fiind utili în special la implementarea macroinstrucţiunilor 
repetitive. 

Operatorul de substituire (&) 

Prin aplicarea acestui operator este realizată substituţia parametrului 
formal determinat cu o constantă de tip text. Prin aplicarea lui „&” poate fi 
realizată inclusiv concatenarea parametrilor formali. Prezenţa sa este necesară 
atunci când dorim ca un astfel de parametru formal să nu fie interpretat ca un 
simbol (fie, de exemplu, într-un şir constant de caractere, fie într-un 
identificator). 

Pentru exemplificare, presupunem că se doreşte generarea automată a 
următoarelor linii de program: 

var_1 DB 'Variabila 1',0 
var_2 DB 'Variabila 2',0 
var_3 DB 'Variabila 3',0 
 
O implementare de forma 

IRP par,<1,2,3> 
   var_par DB 'Variabila par',0 
ENDM 
 

nu numai că nu produce efectul scontat, ci va şi genera o eroare la asamblare 
(deoarece teoretic s-ar duplica definiţia unei linii de program). Evident, la 
prima apariţie a parametrului par acesta nu poate fi extras din contextul 
simbolului var_par, în timp ce la cea de-a doua el nu poate fi distins în şirul 
constant 'Variabila par'. Prin aplicarea operatorului de substituire (&), 
par devine o entitate lexicală de sine stătătoare, interpretată ca parametru cu 
valori asociate, generându-se astfel definiţia corectă, în formularea 

IRP par,<1,2,3> 
   var_&par DB 'Variabila &par',0 
ENDM 
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Numele variabilei se obţine prin concatenarea textului fix var_ cu 
parametrul formal par, valoarea de iniţializare fiind rezultatul substituţiei 
aceluiaşi parametru formal cu valorile din listă (chiar dacă el apare într-un şir 
constant de caractere). 

Concatenarea a doi parametri formali se face similar. De exemplu, 
macroinstrucţiunea definită prin 

macro3 MACRO par1,par2 
  &par1&par2 DB ? 
       ENDM 
 

şi apelată sub forma 

macro3 text1,text2 
 

este echivalentă cu definiţia 

text1text2 DB ? 
 
Operatorii de literalizare a şirurilor/caracterelor (< >, !) 

Operatorul de literalizare a şirurilor < > se utilizează atât în definiţii, cât 
şi în invocări de macroinstrucţiuni, atunci când se intenţionează interpretarea 
ca un unic parametru („literalizat”) a unui şir de caractere ce conţine eventuali 
separatori (spaţii, virgule etc.). 

Pentru exemplificare, vom considera macroinstrucţiunea 

macro4 MACRO par 
  IRP var,<par> 
    DB var 
  ENDM 
ENDM 
  

în care parametrul par este transmis macroinstrucţiunii IRP în forma sa 
proprie (incluzând eventualii separatori). O invocare de forma 

macro4 <0,1,2,3,4,5> 
 

tratează în mod unitar şirul 0,1,2,3,4,5, şi de aceea expandarea 
macroinstrucţiunii este echivalentă cu 

DB 0 
DB 1 
DB 2 
DB 3 
DB 4 
DB 5 
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Operatorul de literalizare „!” se aplică unui singur caracter atunci când se 
doreşte tratarea sa ca un caracter obişnuit (fără nicio altă interpretare), fiind 
utilizat împreună cu o serie de caractere ce au semnificaţii speciale în contextul 
macroinstrucţiunilor. 

Vom considera următoarea definiţie de macroinstrucţiune: 

macro5 MACRO n,text 
   mesaj_&n DB 'Varianta &n: &text' 
ENDM 
 
O invocare de forma 

macro5 1 <a=b> 
 

va fi expandată, în momentul asamblării, la 

mesaj_1 DB 'Varianta 1: a=b' 
 
Dacă se doreşte însă generarea unui mesaj mesaj_2 de forma 

'Varianta 2: a>b', va exista un conflict între caracterul '>' ce intră în 
componenţa mesajului şi semnificaţia acestui caracter în contextul literalizării 
şirurilor. În acest caz, invocarea 

macro5 2 <a>b> 
 

este expandată la 

mesaj_2 DB 'Varianta 2: ab' 
 
Pentru generarea mesajului în forma dorită, vom recurge la folosirea 

operatorului „!” în momentul invocării macroinstrucţiunii macro5: 

macro5 2 <a!>b> 
 
Operatorul de evaluare a expresiilor (%) 

Aplicarea acestui operator realizează evaluarea expresiei referite, rolul său 
fiind opus celui asociat operatorilor de literalizare. 

Pentru exemplificare, se consideră macroinstrucţiunea 

macro6 MACRO nume,x,y,s 
   nume DB '&x + &y = &s' 
ENDM 
 

şi două invocări ale acesteia, de forma 

macro6 mesaj1,4,5,<4+5> 
macro6 mesaj2,4,5,%(4+5) 
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La expandare, în momentul asamblării, se obţin definiţiile 

mesaj1 DB '4 + 5 = 4+5' 
mesaj2 DB '4 + 5 = 9' 
 
În cazul primei invocări, ce generează declaraţia lui mesaj1, parametrul 

este evaluat literal, datorită prezenţei operatorului asociat (< >). În schimb, 
definiţia lui mesaj2 cuprinde evaluarea expresiei 4+5, realizată prin aplicarea 
operatorului „%”. 
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7. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND ACCESUL 

LA RESURSE DE SISTEM 
 

Acest ultim capitol prezintă o serie de aspecte principiale asociate 
metodologiei de acces, prin programele scrise de utilizator, la resursele publice 
(hardware şi software) puse la dispoziţie de sistemele construite în jurul 
familiei procesoarelor Intel® 80x86. Tipic, accesarea acestor resurse este 
intermediată prin aşa-numitele servicii de sistem, identificate la nivelul a două 
componente conceptuale: BIOS-ul şi sistemul de operare. 

7.1. Servicii şi funcţii BIOS 

BIOS (Basic Input/Output System), componentă caracteristică 
platformelor Intel® 80x86, reprezintă nivelul situat la baza ierarhiei resurselor 
software, interacţionând nemijlocit cu structura hardware a calculatorului. Aşa 
cum a fost amintit, BIOS-ul reprezintă practic o colecţie de proceduri conţinute 
într-o memorie nevolatilă, o parte dintre acestea fiind disponibile pentru 
apelare în programele-utilizator, indiferent de sistemul de operare. 

Mecanismul prin care o aplicaţie poate invoca serviciile astfel puse la 
dispoziţie este cel al întreruperilor software, principial prezentat în 
subcapitolul 2.2.5, prin intermediul nivelurilor de întrerupere 10h…1Fh şi 
40h…5Fh. Suplimentar identificării prin nivel, fiecare funcţie şi/sau 
sub-funcţie este caracterizată de un cod numeric propriu169 şi de registrele prin 
intermediul cărora i se transmit parametrii de intrare, respectiv de registrele în 
care se vor regăsi rezultatele la ieşire. 

Secvenţa de acţiuni corespunzătoare apelării unui serviciu BIOS poate fi 
sintetizată sub următoarea formă: 

1. se încarcă argumentele funcţiei în registrele special destinate 
acestui scop; 

2. se încarcă în registrul ah codul numeric al funcţiei; 

                                            
169 Numărul funcţiei este, în acest caz, corespondentul numelui (literal) al unei 

funcţii/proceduri din limbajele de nivel înalt. 
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3. se încarcă (de obicei în registrul al) un eventual cod de sub-funcţie; 

4. se lansează cererea de întrerupere pe nivelul specific, prin 
intermediul instrucţiunii INT; 

5. se preiau eventualii parametri de ieşire din registrele de rezidenţă 
asociate funcţiei apelate, în vederea folosirii lor ulterioare. 

 

Pentru exemplificare, tabelul 7-1 prezintă o serie de servicii BIOS tipice. 
Sunt precizate, în acest context, nivelele de întrerupere caracteristice, codurile 
uzuale, denumirea standard şi semnificaţia fiecărei astfel de funcţii. 

Tabelul 7-1 

Servicii/funcţii BIOS 

Tip serviciu 
BIOS 

Nivel de 
întrerupere 

Cod de 
funcţie 

Denumire standard 
Semnificaţie 

 

1 2 3 4 

00h Set video mode 
Setare mod video 

01h Set cursor type 
Setare formă / dimensiune cursor 

02h Set cursor position 
Stabilire poziţie cursor 

03h Read cursor position and size 
Citire poziţie şi dimensiune cursor 

04h Read light pen position 
Citire poziţie creion optic 

05h Select active display page 
Selectare pagină video activă 

06h Scroll window up 
Defilare conţinut fereastră în sus 

07h Scroll window down 
Defilare conţinut fereastră în jos 

08h Read character and attribute 
Citire caracter şi atribute asociate 

09h Write character and attribute 
Scriere caracter cu atribute specifice 

0Ah Write character only 
Scriere caracter cu păstrare atribute 

0Bh Set color palette 
Fixare caracteristici de culoare 

0Ch Write graphic pixel 
Desenare punct pe ecran 

Servicii asociate 
adaptorului 
video 

INT 10h 

0Dh Read graphics pixel 
Citire atribute punct de pe ecran 
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1 2 3 4 

0Eh Write text in teletype mode 
Scriere caracter + actualizare poziţie 

  

0Fh Get video state 
Determinare mod lucru curent 

  
10h… 

…1Bh Funcţii video speciale 

00h Read keyboard character 
Citire caracter 

01h Read keyboard status 
Determinare stare tastatură 

Servicii asociate 
tastaturii INT 16h 

02h Read keyboard shift status 
Determinare stare taste shift 

01h Get floppy disk status 
Determinare stare floppy 

02h Read disk sectors 
Citire sectoare de pe disc 

03h Write disk sectors 
Scriere sectoare pe disc 

04h Verify disk sectors 
Verificare conţinut disc 

Servicii asociate 
unităţilor de disc INT 13h 

08h Return drive parameters 
Citire parametri unitate 

00h Print character 
Tipărire caracter 

01h Initialize printer 
Iniţializare imprimantă 

Servicii asociate 
imprimantei INT 17h 

02h Get printer status 
Determinare stare imprimantă 

00h Initialize communication port 
Iniţializare port 

01h Transmit character 
Transmitere caracter 

02h Receive character 
Citire caracter 

Servicii asociate 
porturilor seriale 
de comunicaţii 

INT 14h 

03h Get communication port status 
Determinare stare port 

00h Get clock counter 
Citire contor/ceas 

01h Set clock counter 
Setare contor/ceas 

06h Set alarm 
Setare alarmă 

07h Disable alarm 
Dezactivare alarmă 

Servicii ale 
ceasului de timp 
real 

INT 1Ah 

09h Read alarm 
Citire stare alarmă 
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1 2 3 4 

Servicii sistem INT 12h  Get memory size 
Determinare memorie sistem 

Servicii sistem INT 19h  Warm boot 
Restartare sistem 

 

În continuare vor fi detaliate serviciile şi funcţiile plauzibil a fi frecvent 
utilizate în cadrul programelor de aplicaţie scrise în limbaj de asamblare. 

7.1.1. Servicii video BIOS (INT 10h) 

Terminalul grafic poate lucra atât în mod alfanumeric cât şi în mod grafic. 

Modurile de lucru alfanumerice sunt caracterizate de următoarele 
elemente: 

─ numărul de linii-caracter (25); 

─ numărul de coloane-caracter (40 sau 80); 

─ atribuitele de culoare; 

─ numărul de pagini video.  

În contextul acestui mod de lucru, un caracter afişat pe ecran este 
specificat prin codul ASCII asociat, respectiv prin atributul de culoare. 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

MA FND FND FND CUL CUL CUL CUL 

Fig. 7-1. Codificarea atributului de culoare pentru modul alfanumeric 
al adaptorului video: CUL – biţii culorii caracterului; 

FND – biţii culorii de fond; MA – bitul modului de afişare. 

 

Codificat sub forma unei entităţi pe 8 biţi, la nivelul acestui atribut se 
identifică trei zone distincte, prezentate în figura 7-1: 

─ culoarea caracterului – biţii CUL de rang 3, 2, 1 şi 0; 

─ culoarea de fond– biţii FND de rang 6, 5 şi 4; 

─ modul de afişare MA (continuă/intermitentă) – bitul de rang 7. 

Tabelul 7-2 prezintă codurile culorilor. Deoarece culoarea de fond este 
reprezentată doar pe cei 3 biţi FND, acesteia îi pot fi atribuite doar primele 8 
valori numerice, de la 0h la 7h (culorile închise). În ceea ce priveşte bitul MA, 
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dacă valoarea sa este 0 (zero) caracterul va fi afişat normal, în timp ce valoarea 
1 conduce la afişarea intermitentă a acestuia. 

Tabelul 7-2 

Codificarea culorilor (pentru modul alfanumeric) 

Cod Culoare Valabil 
pentru Cod Culoare Valabil 

pentru 

0h negru CUL, FND 8h gri CUL 

1h albastru CUL, FND 9h albastru intens CUL 

2h verde CUL, FND Ah verde intens CUL 

3h cyan CUL, FND Bh cyan intens CUL 

4h roşu CUL, FND Ch roşu intens CUL 

5h magenta CUL, FND Dh magenta intens CUL 

6h maro CUL, FND Eh galben CUL 

7h alb CUL, FND Fh alb intens CUL 

 

Modurile de lucru în regim grafic se caracterizează în principal prin 
rezoluţia orizontală şi verticală (exprimată în pixeli), respectiv prin atributele 
de culoare asociate, toate acestea fiind însă într-o puternică dependenţă faţă de 
capabilităţile adaptorului grafic170. 

Apelul serviciilor BIOS video se face prin încărcarea registrelor specifice 
(cu valorile considerate parametri de intrare), lansarea unei cereri de 
întrerupere software pe nivelul 10h, pentru ca ulterior, după predarea 
controlului de către rutina de tratare a întreruperii, valorile returnate în 
registre să fie corespunzător exploatate. 

 Pentru sistematizare, tabelul 7-3 oferă o viziune de ansamblu, sintetică, 
asupra principalelor funcţii video accesibile la nivel BIOS. 

                                            
170 Din acest motiv, detalierea modurilor de operare grafică nu face obiectul acestui 

capitol, depăşind cadrul impus de prezenta lucrare. 
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Tabelul 7-3 

Funcţii video (BIOS) uzuale 

Funcţie Parametri 
de intrare 

Parametri 
de ieşire 

Descrierea funcţiei 
Detalii 

 

1 2 3 4 

ah=00h al=mod video.  

Selecţie mod video: 
mod=00h: alfanumeric, 40×25, alb/negru;
mod=01h: alfanumeric, 40×25, color; 
mod=02h: alfanumeric, 80×25, alb/negru;
mod=03h: alfanumeric, 80×25, color; 
mod=04h: grafic, 320×200, color; 
mod=05h: grafic, 320×200, alb/negru; 
mod=06h: grafic, 640×200, alb/negru; 
… 
mod=13h: grafic, 640×480, color. 

ah=01h 

ch=linie 
superioară; 
cl=linie 
inferioară. 

 

Setare formă / dimensiune cursor. 
Cursorul are forma unui dreptunghi, 
cuprins între linia inferioară şi cea 
superioară. Numerotarea liniilor începe 
de sus. Valorile liniei sunt în principiu 
cuprinse în domeniul 0…7, fiind însă 
dependente de tipul adaptorului video. 

ah=02h 
bh=pagină; 
dh=linie; 
dl=coloană. 

 
Stabilire poziţie cursor. 
Este actualizată poziţia curentă a 
cursorului în pagina video selectată. 

ah=03h bh=pagină. 

ch:cl=formă 
cursor 
dh:dl= 
coordonate 

Citire coordonate şi formă cursor. 
Se returnează coordonatele curente şi 
forma cursorului. 
ch:cl au semnificaţia de la funcţia 01h. 
dh:dl au semnificaţia de la funcţia 02h. 

ah=05h al=pagină.  

Selecţie pagină video activă. 
Pagina activă este cea curent afişată. 
Funcţia are semnificaţie numai pentru 
modurile alfanumerice. 
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1 2 3 4 

ah=06h 

al=număr linii 
de deplasat; 
bh=atribut de 
culoare pentru 
liniile 
introduse; 
ch:cl=limite 
de fereastră, 
stânga-sus; 
dh:dl=limite 
de fereastră, 
dreapta-jos. 

 

Defilare în sus a conţinutului ferestrei.
Fereastra text definită de coordonatele 
ch:cl şi dh:dl (linie:coloană) este 
deplasată în sus cu numărul de linii 
specificat de al. Dacă al=0, această 
funcţie şterge fereastra specificată. 

ah=07h 

al=număr linii 
de deplasat; 
bh=atribut de 
culoare pentru 
liniile 
introduse; 
ch:cl=limite 
de fereastră, 
stânga-sus; 
dh:dl=limite 
de fereastră, 
dreapta-jos. 

 

Defilare în jos a conţinutului ferestrei. 
Fereastra text definită de coordonatele 
ch:cl şi dh:dl (linie:coloană) este 
deplasată în jos cu numărul de linii 
specificat de al. Dacă al=0, această 
funcţie şterge fereastra specificată. 

ah=08h bh=pagină. 

al=cod ASCII 
al caracterului 
citit; 
ah=atribut de 
culoare. 

Citire caracter şi atribute asociate. 
Codul ASCII al caracterului de la poziţia 
curentă a cursorului va fi regăsit, după 
apel, în al, iar atributele de culoare în 
ah. Funcţia are semnificaţie numai 
pentru modurile alfanumerice. 

ah=09h 

al=cod ASCII 
al caracterului 
de afişat; 
bh=pagină; 
bl=atribut de 
culoare; 
cx=număr 
repetări ale 
caracterului. 

 

Scriere caracter, cu atribute specifice.
Caracterul cu codul ASCII din al este 
afişat în poziţia curentă a cursorului, pe 
pagina selectată de bh. Atributele de 
culoare sunt specificate în bl. Funcţia 
are semnificaţie numai pentru modurile 
alfanumerice. 



Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul. Programare în limbaj de asamblare 

346 

1 2 3 4 

ah=0Ah 

al=cod ASCII 
al caracterului 
de afişat; 
bh=pagină; 
cx=număr de 
repetări ale 
caracterului. 

 

Scriere caracter, cu păstrare atribute. 
Caracterul cu codul ASCII din al este 
afişat în poziţia curentă a cursorului, pe 
pagina selectată de bh. Atributele de 
culoare sunt cele existente în poziţiile de 
scriere. Funcţia are semnificaţie numai 
pentru modurile alfanumerice. 

ah=0Eh 

al=cod ASCII 
al caracterului 
de afişat; 
bh=pagină; 
bl=atribut de 
culoare pt. 
modurile 
grafice. 

 

Scriere caracter, cu actualizare 
poziţie. 
Caracterul cu codul ASCII din al este 
afişat în poziţia curentă a cursorului, pe 
pagina selectată de bh. Atributele de 
culoare sunt specificate în bl. Funcţia 
are semnificaţie atât pentru modurile 
alfanumerice cât şi pentru cele grafice. 

ah=0Fh  

al=mod video;
ah=număr 
coloane; 
bh=pagina. 

Determinare mod de lucru curent. 
După apel, în registrul al este returnat 
codul modului video (cu semnificaţia de 
la funcţia 00h). ah conţine numărul de 
coloane pentru modul alfanumeric. Dacă 
regimul este grafic, bh=0. 

 

Programul următor exemplifică modul de utilizare a serviciilor video 
BIOS pentru defilarea/ştergerea unei ferestre (dimensionată pe întreg 
ecranul), poziţionarea cursorului text şi afişarea unui caracter la coordonatele 
curente. Concret, ecranul este şters (culoarea de fond fiind albastră) şi apoi 
este afişat textul punctat de variabila mesaj începând cu linia 10 şi coloana 0 
(zero). Dacă în şirul de caractere apare codul ASCII 13=0Dh, cursorul va fi 
mutat la începutul rândului următor. Terminatorul de şir este considerat codul 
ASCII 0. 

.MODEL SMALL 

.STACK 100h 

.DATA 
  mesaj DB 'Linia 1',13,'Linia2',13,13,0 
.CODE 
; Procedura afisare text cu atribute de culoare 
; Continut registre la apel: 
;    dh:dl = coordonate (linie:coloana) pentru prima 
;            pozitie de afisare a textului 
;       bh = numar pagina video in care se face 
;            afisarea 
;       bl = atribut culoare (pentru toate caracterele) 
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;       ds = adresa segmentului care contine textul 
;       si = adresa relativa in segment a textului 
; 
;  Textul se termina cu un octet cu valoare 0 
; 
afisare PROC 
   MOV cx,1   ; Contor repetare caracter  
iar: 
   MOV ah,02h ; Cod functie pozitionare cursor 
   INT 10h    ; Pozitionare cursor 
   LODSB      ; Incarcare in al a unui octet din sirul 
              ; punctat de ds:si 
   CMP al,0   ; Comparare sfarsit text 
   JZ  gata   ; Salt daca s-a ajuns la sfarsit 
   CMP al,13  ; Comparare caracter ENTER 
   JZ  cr     ; Salt daca s-a intalnit ENTER 
   MOV ah,09h ; Cod functie afisare caracter 
   INT 10h    ; Afisare caracter 
   INC dl     ; Repozitionare cursor pe orizontala 
   CMP dl,80  ; Comparare lungime maxima a liniei 
   JNZ iar 
cr: 
   INC dh     ; Pozitionare rand urmator 
   MOV dl,0   ; Pozitionare inceput de linie 
   JMP iar 
gata: 
   RET        ; Iesire din procedura 
afisare ENDP 
start: 
   MOV ax,@DATA 
   MOV ds,ax  ; Initializare registru de segment 
; 
   MOV al,0   ; Nr linii defilare -> stergere fereastra 
   MOV bh,14h ; Atribut culoare 
   MOV ch,0 
   MOV cl,0   ; (0,0)=coordonate fereastra stg.-sus 
   MOV dh,24 
   MOV dl,79  ; (24,79)=coordonate fereastra dr.-jos 
   MOV ah,06h ; Cod functie defilare fereastra in sus 
   INT 10h    ; Defilare (stergere) fereastra 
; 
   MOV dh,10 
   MOV dl,0   ; (10,0)=coordonate cursor 
   MOV bh,0   ; Selectare pagina video 0 
   MOV bl,47h ; Atribut culoare 
   MOV si,OFFSET mesaj 
   CALL afisare 
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   MOV al,00h  ; Cod retur la terminare executie in al 
   MOV ah,4Ch  ; Cod functie terminare program 
   INT 21h     ; Terminare executie (functia 4Ch) 
END start 

7.1.2. Utilizarea tastaturii (INT 16h) 

Pentru controlul tastaturii se folosesc două rutine de tratare a 
întreruperilor: una pe nivelul 09h (care tratează semnalele venite de la 
tastatură) şi una pe nivelul 16h, aflată la dispoziţia utilizatorului (pentru 
obţinerea efectivă a unui caracter de la tastatură). 

Prin intermediul primei proceduri, caracterele transmise de la tastatură 
sunt depuse într-un buffer cu 16 poziţii, organizat circular. Fiecărui caracter îi 
sunt asociaţi doi octeţi, primul conţinând codul ASCII, iar cel de-al doilea 
codul de scanare171 (scan code). 

În plus, tratarea întreruperilor de la tastatură presupune interpretarea şi 
execuţia comenzilor asociate unor combinaţii speciale de taste: 

─ Ctrl-Alt-Del (reiniţializarea sistemului); 

─ Shift-PrtSc (copierea la imprimantă a conţinutului ecranului); 

─ Ctrl-NumLock (suspendarea execuţiei programului curent până 
la apăsarea unei taste); 

─ Ctrl-ScrollLock (încheierea execuţiei programului curent – 
situaţie în care utilizatorul îşi poate defini propria sa rutină de 
tratare a întreruperii, de nivel 1Bh). 

În funcţie de starea tastelor de tip shift (Ins, CapsLock, NumLock, 
ScrollLock, Alt, Ctrl, Shift stânga, Shift dreapta), codurile de 
provenite de la tastatură (sub forma a doi octeţi) sunt interpretate în mod 
specific: 

─ pentru tastele „obişnuite” (asociate caracterelor), primul octet este 
codul ASCII corespunzător, cel de-al doilea fiind codul de scanare; 

─ combinaţia Alt – taste numerice furnizează setul de caractere 
ASCII extins (între 128 şi 255); primul octet are valoarea codului 
generat, în cel de-al doilea octet fiind înscris 0; 

─ în cazul tastelor speciale, primul octet este 0 (zero), iar cel de-al 
doilea conţine codul de scanare. 

                                            
171 Codul de scanare identifică tasta prin acţionarea căreia a fost generat caracterul; la 

apăsare codul are semnificaţia numărului de ordine a tastei (cod make), la eliberare valoarea 
sa (cod break) fiind cu 80h mai mare decât codul make. 
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Cea de-a doua procedură de tratare a întreruperilor (de nivel 16h) preia 
caracterele existente în buffer-ul circular, după depunerea lor de către rutina 
de nivel 09h. La dispoziţia utilizatorului stau funcţiile descrise în cele ce 
urmează. 

Funcţia 00h a întreruperii BIOS 16h (citire caracter) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=00h (numărul funcţiei). 

Registre/parametri de ieşire: 

  al=cod_ASCII (codul ASCII al caracterului citit); 

  ah=cod_scan (codul de scanare al tastei apăsate). 

Descriere: 

Dacă INT 16h este apelată cu valoarea 00h depusă în ah, rutina din 
BIOS va reda controlul programului apelant doar în momentul în care o tastă 
este disponibilă în buffer-ul tastaturii. La întoarcere, registrul al conţine codul 
ASCII pentru tasta citită din buffer, în timp ce ah memorează codul de 
scanare172. 

Nu toate tastele au asociat un cod ASCII corespondent (taste ca Home, 
PgUp, PgDn, End, Alt fiind exemple tipice). În această situaţie, INT 16h 
întoarce 00h în al şi codul de scanare în registrul ah. Pe cale de consecinţă, 
atunci când valoarea corespunzătoare codului ASCII este 00h, programele de 
aplicaţie vor determina tasta apăsată prin verificarea (suplimentară) a 
conţinutului lui ah. 

Funcţia 01h a întreruperii BIOS 16h (test disponibilitate caracter) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=01h (numărul funcţiei). 

Registre/parametri de ieşire: 

  ZF=0, atunci când există un caracter disponibil în buffer; 

  ZF=1, dacă nu există caractere în buffer; 

  al=cod_ASCII (codul ASCII al caracterului disponibil); 

  ah=cod_scan (codul de scanare, dacă e disponibil). 

                                            
172 Observaţie: funcţia 00h a întreruperii BIOS 16h citeşte tasta fără ecou. Pentru 

afişarea caracterului asociat pe ecran se foloseşte una din funcţiile adecvate ale întreruperii 
BIOS 10h. 
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Descriere: 

Această funcţie permite verificarea existenţei unui caracter în buffer, 
semnalarea fiind făcută prin poziţionarea corespunzătoare a indicatorului ZF. 
În orice situaţie (existenţă/inexistenţă) controlul este returnat după apelare. 
Funcţia nu şterge caracterul din buffer, pentru aceasta fiind necesar un apel al 
funcţiei precedente (00h). 

Funcţia 02h a întreruperii BIOS 16h (citire stare taste tip shift) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=02h (numărul funcţiei). 

Registre/parametri de ieşire: 

  ax=cod_bit (codificarea la nivel de bit a stării tastelor speciale). 

Descriere: 

Funcţia 02h întoarce starea tastelor de tip shift în registrul ax. Valorile 
returnate, la nivel de bit, pot fi următoarele: 

─ Bit 7 = 1: activare mod Insert (prin apăsarea tastei Ins); 

─ Bit 7 = 0: mod Insert inactiv; 

─ Bit 6 = 1: activare mod CapsLock (prin tasta CapsLock); 

─ Bit 6 = 0: mod CapsLock inactiv; 

─ Bit 5 = 1: activare mod NumLock (prin tasta NumLock); 

─ Bit 5 = 0: mod NumLock inactiv; 

─ Bit 4 = 1: activare mod ScrollLock (prin tasta ScrollLock); 

─ Bit 4 = 0: mod ScrollLock inactiv; 

─ Bit 3 = 1: tastă Alt apăsată; 

─ Bit 3 = 0: tastă Alt neapăsată; 

─ Bit 2 = 1: tastă Ctrl apăsată; 

─ Bit 2 = 0: tastă Ctrl neapăsată; 

─ Bit 1 = 1: tastă Shift stânga apăsată; 

─ Bit 1 = 0: tastă Shift stânga neapăsată; 

─ Bit 0 = 1: tastă Shift dreapta apăsată; 

─ Bit 0 = 0: tastă Shift dreapta neapăsată. 
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Pentru exemplificare, programul al cărui listing este prezentat în 
continuare realizează citirea de la tastatură şi afişarea caracterelor tastate. 
Ambele operaţii sunt realizate prin apel la rutinele de întrerupere BIOS 16h 
(citirea) şi 10h (scrierea  pe ecran). Ieşirea din program se produce la apăsarea 
tastei ENTER. 

.MODEL SMALL 

.STACK 100h 

.CODE 
start: 
  MOV ax,@DATA 
  MOV ds,ax 
; 
citire: 
   MOV ah,00h  ; Cod functie BIOS citire tasta 
   INT 16h     ; Citire tasta 
; 
   CMP al,0    ; Comparare (e tasta speciala?) 
   JZ citire   ; Salt (nu se afiseaza tasta speciala) 
; 
   MOV ah,0Eh  ; Cod functie BIOS afisare caracter 
               ; cu actualizarea pozitiei 
   INT 10h     ; Afisare caracter 
   CMP al,0dh  ; Comparare ENTER 
   JNE citire  ; Daca nu s-a apasat ENTER, 
               ; se continua citirea 
   MOV al,00h  ; Cod retur la terminare executie in al 
   MOV ah,4Ch  ; Cod functie terminare program 
   INT 21h     ; Terminare executie (functia 4Ch) 
END start 
 

7.2. Utilizarea funcţiilor elementare de intrare/ieşire ale 
sistemului de operare DOS 

DOS (Disk Operating System) a reprezentat timp de aproape un deceniu 
sistemul de operare tipic pentru platformele 80x86, a cărui dezvoltare a 
urmărit însăşi dezvoltarea acestei familii de calculatoare. El pune la dispoziţia 
utilizatorului şi a aplicaţiilor dezvoltate de acesta un set de rutine (funcţii) prin 
intermediul cărora se gestionează resursele sistemului. Prin intermedierea 
acestor rutine munca programatorului este considerabil simplificată, deoarece 
veritabila interfaţă software asigurată de DOS permite o viziune de nivel înalt 
asupra aplicaţiei dezvoltate. 

Aplicaţiile pot utiliza un serviciu pus la dispoziţie de sistemul de operare 
tot prin intermediul întreruperilor software, ca şi în cazul serviciilor BIOS. 
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Contextual, funcţiile DOS pot fi apelate prin intermediul nivelurilor de 
întrerupere 20h…2Fh. Dintre acestea, nivelul 21h este caracteristic funcţiilor 
elementare de intrare/ieşire (la consolă, pe disc etc.) şi, în consecinţă, se 
constituie într-un exemplu pertinent asociat metodologiei de includere în 
aplicaţii a rutinelor sistemului de operare. 

Fiecare funcţie şi posibilă sub-funcţie a acesteia au asociat câte un cod 
numeric. De asemenea, pentru fiecare funcţie şi sub-funcţie sunt asignate 
registre specifice prin intermediul cărora se vehiculează parametrii de intrare 
şi ieşire. Corespunzător, pentru apelarea unei funcţii DOS a acestui nivel, în 
programul utilizatorului trebuie să fie implementată următoarea secvenţă de 
acţiuni: 

1. încărcarea argumentelor funcţiei în registrele specifice acesteia; 

2. încărcarea în registrul ah a codului funcţiei; 

3. încărcarea în registrul al a unui eventual cod de sub-funcţie; 

4. lansarea cererii de întrerupere, prin intermediul instrucţiunii 
INT 21h; 

5. preluarea eventualilor parametri de ieşire din registrele 
caracteristice funcţiei apelate, în vederea exploatării lor. 

În scop informativ, tabelul 7-4 prezintă o selecţie a funcţiilor întreruperii 
DOS 21h frecvent accesate în programe-utilizator. 

Tabelul 7-4 

Funcţii DOS apelabile prin întreruperea software de nivel 21h 

Cod de funcţie Denumire 
Semnificaţie 

 

1 2 

01h Character input with echo 
Citire caracter de la tastatură, cu ecou 

02h Output character 
Afişare caracter 

08h Character input without echo 
Citire caracter de la tastatură, fără ecou 

09h Output character string 
Afişare şir de caractere 

2Ah Get system date 
Citire dată 
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1 2 

2Bh Set system date 
Setare dată 

2Ch Get system time 
Citire oră 

2Dh Set system time 
Setare oră 

31h Terminate and stay resident 
Instalare program rezident în memorie 

39h Create subdirectory 
Creare (sub)director pe disc 

3Ah Remove directory entry 
Ştergere (sub)director de pe disc 

3Bh Set directory 
Schimbare (sub)director curent 

3Ch Create file 
Creare fişier pe disc 

3Dh Open file 
Deschidere fişier (existent) de pe disc 

3Eh Close file 
Închidere fişier 

3Fh Read file 
Citire fişier de pe disc 

40h Write file 
Scriere fişier pe disc 

41h Delete file 
Ştergere fişier de pe disc 

43h Get / set file attributes 
Citire sau setare atribute fişier 

4Bh Load or execute program 
Încărcare program în memorie / execuţie 

4Ch Process terminate 
Încheiere execuţie program (proces) 

4Dh Get return code of a sub-process 
Citire cod returnat de un sub-proces 

56h Rename file 
Redenumire fişier existent pe disc 

57h Get / set file date and time 
Citire / setare dată şi oră fişier 
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Câteva dintre aceste funcţii tipice se constituie în subiecte ale unor 
aplicaţii de test (studii de caz), prezentate în cele ce urmează. 

7.2.1. Studiul de caz 1: citirea cu ecou a caracterelor şi afişarea acestora 
la consolă 

În acest prim exemplu ne propunem realizarea unui program în limbaj de 
asamblare care citeşte cu ecou de la tastatură un număr de două cifre 
considerat ca fiind reprezentat în baza 10. Succesiv operaţiei de citire, pe o 
linie nouă se va afişa restul împărţirii la 10 a numărului introdus. 

Pentru implementarea acestui program vom apela la trei funcţii DOS, 
descrise în continuare. 

Funcţia 01h a întreruperii DOS 21h (citire caracter cu ecou) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=01h (numărul funcţiei). 

Registre/parametri de ieşire: 

  al=cod_ASCII (codul ASCII al caracterului citit). 

Descriere: 

La apelarea funcţiei (prin INT 21h) se aşteaptă introducerea unui 
caracter de la tastatură. Ulterior, codul ASCII asociat acestuia este returnat în 
registrul al, simbolul caracterului fiind afişat pe ecran la poziţia curentă a 
cursorului. 

Dacă tastatura a generat un cod extins (în cazul apăsării unei taste 
funcţionale sau de control), funcţia returnează codul 00h în registrul al, fiind 
necesară o invocare suplimentară a sa. La cea de-a doua citire, codul (scan 
code) este returnat automat în al, fără aşteptare. 

Funcţia 02h a întreruperii DOS 21h (afişare caracter) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=02h (numărul funcţiei); 

  dl=cod_ASCII (codul ASCII al caracterului de afişat). 

Registre/parametri de ieşire: 

  Nu are. 

Descriere: 

Prin intermediul acestei funcţii, conţinutul registrului dl este trimis spre 
dispozitivul standard de ieşire (display). Ca efect, simbolul asociat codului 
ASCII este afişat la poziţia curentă a cursorului. 
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Funcţia 4Ch a întreruperii DOS 21h (încheiere execuţie) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=4Ch (numărul funcţiei); 

  al=cod_retur (codul returnat la încheierea execuţiei). 

Registre/parametri de ieşire: 

  Nu are. 

Descriere: 

Funcţia încheie execuţia programului care o apelează şi întoarce controlul 
fie către un alt program apelant (numit „proces părinte”), fie către sistemul de 
operare. Codul returnat poate fi determinat de procesul părinte prin apelul 
funcţiei 4Dh a întreruperii DOS 21h. Dacă programul a fost lansat de la 
prompt-ul sistemului de operare DOS, codul de retur este disponibil prin 
intermediul variabilei ERRORLEVEL, în fişiere de comenzi tip .BAT . 

 

Succesiunea de acţiuni executate prin program este următoarea: 

1. se citeşte primul caracter, cu ecou, prin utilizarea funcţiei DOS 01h; 

2. se converteşte caracterul citit la valoarea sa numerică, prin scăderea 
codului ASCII al caracterului '0' (zero); 

3. se citeşte cel de-al doilea caracter, tot cu ecou, prin utilizarea 
funcţiei DOS 01h; 

4. se converteşte şi cel de-al doilea caracter la valoarea sa numerică; 

5. se compune numărul introdus (prima cifră × 10 + a doua cifră); 

6. se împarte numărul rezultat la 10, restul (reprezentat printr-o 
singură cifră, în intervalul 0...9) fiind memorat; 

7. se converteşte restul la codul ASCII al caracterului corespunzător, 
prin adunarea codului ASCII al caracterului '0' (zero); 

8. se poziţionează cursorul la începutul liniei următoare; 

9. se afişează caracterul anterior obţinut, prin utilizarea funcţiei DOS 
02h; 

10. execuţia programului se încheie prin utilizarea funcţiei DOS 4Ch. 

În continuare este prezentat codul sursă al programului ce rezolvă 
problema enunţată, conform succesiunii de acţiuni detaliate mai sus. 
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.MODEL SMALL 

.STACK 

.DATA 
; 
CR EQU 0AH    ; Cod ASCII CR 
LF EQU 0DH    ; Cod ASCII LF 
; 
.CODE 
start: 
  MOV ax,@data 
  MOV ds,ax 
; 
  MOV bh,00h 
  MOV ah,01h  ; Cod functie citire caracter cu ecou 
  INT 21h     ; Citire primul caracter (functia 01h) 
; 
  SUB al,'0'  ; Prima cifra - in registrul al 
  MOV cl,10 
  MUL cl      ; al = al * 10 
  MOV bl,al   ; Memorare al in bl 
; 
  MOV ah,01h  ; Cod functie citire caracter cu ecou 
  INT 21h     ; Citire a doua cifra prin apel DOS 
; 
  SUB al,'0'  ; A doua cifra - in registrul al 
  ADD al,bl   ; Formare numar in al 
; 
  MOV cl,10   ; Impartitor 
  MOV ah,00h  ; Deimpartitul este ax, nu al! 
  DIV cl      ; ax/cl 
  MOV bl,ah   ; Memorare rest in bl 
  ADD bl,'0'  ; Formare cod ASCII rest in bl 
; 
  MOV dl,CR   ; Cod ASCII CR in dl 
  MOV ah,02h  ; Cod functie afisare caracter 
  INT 21h     ; Afisare CR (functia 02h) 
; 
  MOV dl,LF   ; Cod ASCII LF in dl    
  INT 21h     ; Afisare LF (CR+LF=ENTER) 
; 
  MOV dl,bl   ; Cod ASCII rest in dl    
  INT 21h     ; Afisare rest 
; 
  MOV al,00h  ; Cod retur la terminare executie in al 
  MOV ah,4Ch  ; Cod functie terminare program 
  INT 21h     ; Terminare executie (functia 4Ch) 
END start 
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7.2.2. Studiul de caz 2: citirea fără ecou a caracterelor şi afişarea 
acestora la consolă 

Cel de-al doilea exemplu prezintă un program care citeşte de la tastatură 
un şir de cuvinte separate prin spaţii, pe care le afişează pe ecran. Toate 
cuvintele vor avea iniţiala de tip majusculă, indiferent de modul în care a fost 
tastată (majusculă sau minusculă). Apăsarea tastei ESC conduce la încheierea 
execuţiei programului. 

Pentru implementarea acestui program vom apela la o nouă funcţie DOS: 

Funcţia 08h a întreruperii DOS 21h (citire caracter cu ecou) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=08h (numărul funcţiei). 

Registre/parametri de ieşire: 

  al=cod_ASCII (codul ASCII al caracterului citit). 

Descriere: 

La apelarea funcţiei (prin INT 21h) se aşteaptă introducerea unui 
caracter de la tastatură. Ulterior, codul ASCII asociat acestuia este returnat în 
registrul al. 

Dacă tastatura a generat un cod ASCII extins (în cazul apăsării unei taste 
funcţionale sau de control), funcţia returnează codul 00h în registrul al, fiind 
necesară o invocare suplimentară a sa. La cea de-a doua citire, codul tastei 
(scan code) este returnat automat în al, fără aşteptare. 

 

În program, citirea (fără ecou) se realizează prin intermediul funcţiei DOS 
08h. Convertirea la majuscule a primelor litere din componenţa cuvintelor 
necesită procesarea ulterioară a fiecărui caracter primit de la tastatură înainte 
de afişare. Ca şi în cazul precedent, tipărirea la consolă a caracterului se face cu 
ajutorul funcţiei DOS 02h. 

Codul sursă al programului ce rezolvă problema enunţată este prezentat 
în continuare. 

.MODEL SMALL 

.STACK 

.DATA 
ESCP EQU 27     ; Cod ASCII ESC 
.CODE 
start: 
   MOV ax,@data 
   MOV ds,ax 
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; 
                ; Registrul bl este un indicator: 
                ; bl=1 - convertire in majuscula 
                ; bl=0 - caracter neschimbat 
   MOV bl,01h   ; Initial:1, deci majuscula 
cit_char: 
   MOV ah,08h   ; Cod functie citire caracter fara ecou 
   INT 21h      ; Citire caracter (in al se gaseste 
                ; codul tastei apasate) 
; 
   CMP al,ESCP 
   JZ final     ; Daca s-a tastat ESC, sfarsit executie 
; 
   CMP al, ' ' 
   JZ majuscula ; Daca s-a tastat ' ' atunci urmatorul 
                ; caracter este transf. in majuscula 
; 
   CMP bl,00h   ; 
   JZ scr_char  ; bl=0, deci caracter lasat neschimbat 
; 
   MOV bl,00h   ; Resetare indicator 
   CMP al,'a' 
   JL scr_char 
   CMP al,'z' 
; 
   JG scr_char 
   SUB al,20h   ; Caracter introdus in domeniul 
                ; minusculelor, deci se converteste 
                ; in majuscula 
   JMP scr_char 
majuscula: 
   MOV bl,01h   ; Modificare indicator majuscula 
scr_char:       ; afiseaza caracterul 
   MOV ah,02h   ; Cod functie afisare caracter 
   MOV dl,al    ; Cod ASCII in dl 
   INT 21h      ; Afisare caracter (functia 02h) 
   JMP cit_char 
final: 
; 
   MOV al,00h   ; Cod retur la terminare executie in al 
   MOV ah,4Ch   ; Cod functie terminare program 
   INT 21h      ; Terminare executie (functia 4Ch) 
END start 
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7.2.3. Studiul de caz 3: preluarea datei de sistem şi afişarea sa sub forma 
unui şir de caractere 

Ultimul exemplu de utilizare a apelurilor DOS pe nivelul de întrerupere 
21h realizează citirea datei şi memorarea zilei (ZZ), a lunii (LL) şi a anului 
(AAAA) într-un şir de caractere. Ulterior, acesta este tipărit pe ecran, 
impunându-se formatul ZZ/LL/AAAA. 

Programul face apel la două funcţii DOS, detaliate în cele ce urmează. 

Funcţia 2Ah a întreruperii DOS 21h (citire dată) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=2Ah (numărul funcţiei). 

Registre/parametri de ieşire: 

  al=zi_saptamana (cod zi: 0 – duminică, 1 – luni, …); 

  cx=an (număr reprezentând anul); 

  dh=luna (număr reprezentând luna); 

  dl=zi_luna (numărul zilei din lună). 

Descriere: 

La apelarea funcţiei (prin cererea de întrerupere INT 21h) sunt returnate 
ziua din lună (în registrul dl), luna (în registrul dh) şi anul (în registrul cx) 
corespunzătoare datei de sistem. Suplimentar, în registrul al se returnează 
codul zilei din săptămână: 0 pentru duminică, 1 pentru luni, 2 pentru marţi 
etc. 

Funcţia 09h a întreruperii DOS 21h (afişare şir de caractere) 

Registre/parametri de intrare: 

  ah=09h (numărul funcţiei); 

  ds=segment_sir (adresa de segment a şirului); 

  dx=offset_sir (offset-ul şirului în cadrul segmentului). 

Registre/parametri de ieşire: 

  Nu are 

Descriere: 

Se afişează pe ecran şirul de caractere care este memorat începând cu 
adresa ds:dx. Terminatorul de şir, care nu se afişează, este reprezentat de 
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caracterul '$' (cod ASCII 24h). Evident, prin această funcţie nu se poate afişa 
caracterul '$'. 

 

Data de sistem este citită în program prin apelul funcţiei DOS 2Ah. 
Valorile numerice reprezentând ziua, luna şi anul sunt preluate din registre, 
convertite (cifră cu cifră) în caractere ASCII şi depuse în şirul sir – prin 
apelul macroinstrucţiunii depnr173. Afişarea pe ecran a şirului astfel rezultat 
este intermediată de funcţia 09h a întreruperii 21h. 

În continuare este prezentat listingul programului asociat. 

.MODEL SMALL 

.STACK 
; 
.DATA 
sir DB 20 DUP (?) 
nr  DW ? 
; 
.CODE 
; 
; Definire macroinstructiune de depunere a unui 
; numar (n) de ordin (ordin) intr-un sir 
; 
depnr MACRO n,ordin 
   LOCAL et_1 
   PUSH ax         ; Salvare registre implicate 
   PUSH bx 
   PUSH dx 
; 
   MOV bx,ordin    ; Impartitor initial 
   MOV ax,n        ; Copiere sirar n in ax 
et_1: 
   XOR dx,dx       ; Atentie, deimpartitul este dx:ax! 
   DIV bx          ; ax = catul impartirii ax/bx 
   ADD al,'0'      ; cod ASCII al cifrei in al 
   MOV sir[si],al  ; depunere caracter in sirul sir 
   PUSH dx         ; depunere in stiva a restului ax/bx 
   MOV ax,bx 
   XOR dx,dx 
   MOV bx,10        
   DIV bx 
   MOV bx,ax       ; S-a calculat bx = bx/10 

                                            
173 Algoritmul pe care se bazează această macroinstrucţiune este cel prezentat în 

paragraful 6.1.2. 
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   POP dx          ; Extragere rest vechiul din stiva 
   MOV ax,dx       ; Depunere rest vechiul in ax 
   INC si          ; Incrementare index sir 
   CMP bx,1        ; Evaluare conditie (bx>=1) 
   JGE et_1        ; Salt (reluare ciclu) 
; 
   POP dx          ; Restaurare registre 
   POP bx 
   POP ax 
ENDM 
 
start: 
   MOV ax,@data 
   MOV ds,ax 
; 
   MOV ah,2Ah      ; Cod functie citire data 
   INT 21h         ; Citire data de sistem 
; 
   XOR si,si       ; Index initial in sir = 0 
; 
   MOV nr,dx       ; Copiere dh:dl in nr          
   AND nr,00FFh    ; Mascare tetrada superioara nr 
                   ; deci nr = dl (ziua) 
   depnr nr,10     ; MACRO: Depunere nr in sir 
; 
   MOV sir[si],'/' ; Depunere separator / in sir 
   INC si          ; Incrementare index 
; 
   MOV nr,dx       ; Copiere dh:dl in nr   
   AND nr,0FF00h   ; Mascare tetrada inferioara nr 
   SHR nr,8        ; Deplasare nr cu 4 pozitii la 
                   ; dreapta, deci nr = dl (luna) 
   depnr nr,10     ; MACRO: Depunere nr in sir 
; 
   MOV sir[si],'/' ; Depunere separator / in sir 
   INC si          ; Incrementare index 
; 
   MOV nr,cx       ; Copiere cx (anul) in nr  
   depnr nr,1000   ; MACRO: Depunere nr in sir 
; 
   MOV sir[si],'$' ; Depunere sfarsit de sir 
; 
   MOV dx,OFFSET sir 
   MOV ah,09h      ; Cod functie afisare sir 
   INT 21h         ; Afisare sir (functia 09h) 
; 
   MOV al,00h      ; Cod retur la terminare executie 
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   MOV ah,4Ch      ; Cod functie terminare program 
   INT 21h         ; Terminare executie (functia 4Ch) 
END start 
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ANEXA 1A. SETUL ASCII DE BAZĂ 
 

 
 

În mod curent, pentru codurile ASCII de la 0 la 31 (zecimal) se folosesc 
următoarele abrevieri standard:  

00-NUL 01-SOH 02-STX 03-ETX 04-EOT 05-ENQ 06-ACK 07-BEL 
08-BS  09-HT  10-LF  11-VT  12-FF  13-CR  14-SO  15-SI 
16-DLE 17-DC1 18-DC2 19-DC3 20-DC4 21-NAK 22-SYN 23-ETB 
24-CAN 25-EM  26-SUB 27-ESC 28-FS  29-GS  30-RS  31-US 
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ANEXA 1B. SETUL ASCII EXTINS 
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