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1 A 8086 processzor utasításkészlete 
A tárgyalt utasításkészlet megegyezik a 8088, 8080 és a 8085 Intel processzorok utasításkészletével. 

Utasítások csoportosítása: 

 műveletek különböző számrendszerekben 

 adatmozgatás, másolás összehasonlítás, különböző szöveg műveletek akár 64kb hosszon 

 éték megőrző bitvizsgálat 

 byte műveletek 

 szoftver megszakítások generálása 

 csoportutasítások segítségével koordinálja a multiprocesszoros rendszereket 

Az utasítás egy vagy két, azonos méretnagyságú operanduson meg végbe. Minden utasítás 
végrehajtható a byte vagy word nagyságú operandussal. 

Ezekben az utasításokban azonos típusú operandusok vesznek részt, szinte minden utasítás képes 

működni akár byte vagy szó méretben, ha nem azt az utasításban meg kell leírni. Regisztert, 

memóriacímet, általunk deklarált operandust lehet utasításban célnak vagy forrásnak megadni. Az 
utasításban résztvevő operandusok elnevezése tükrözi az utasításban betöltött szerepét, ezért 

megkülönböztetünk cél és forrás operandust. A cél és a forrás operandosok az értékhordozók, eltérő 

elnevezésre az utasítás lefutásakor betöltött szerepük különbözősége miatt szükséges. Az utasítás 
lefutásakor létrejött értékváltozást a cél operandus hordozza. 

Az assembly nyelven programozó, feladatának megoldására, a 8086 és 8088 processzor 

utasításkészletének mintegy 100 utasítása közül választhat. 

 

2 Programozás gépi kódban 

2.1 Az assembly nyelv 

Az assembly nyelv olyan programozási nyelv, aminek minden kijelentése, egy gépi kódnak felel meg. 

A gépi kód, azaz órajel mennyiség, amit a processzor önálló feladatként értelmezni képes. A gépi kód 

logikai értékek halmazából tevődik össze, amit a processzor a logikai értékhez hozzárendelt villamos 
mennyiségeként dolgoz fel. A logikai érték logikai szintekből áll, ahol a logikai szint igaz érték esetén 

1, hamisnál 0 értékű, a hozzájuk rendelt villamos mennyiség is a nagyobb-kisebb értéket követi. Az 

ilyen rendszereket pozitív logikájú rendszereknek nevezzük. 
Az Intel 8086 típusú processzor információs rendszere 16 bites adatsínnel és 20 bites címsínnel 

rendelkezik. Az adatsínre illetve a címsínre megadott bitek száma az egy időpillanatban egyszerre 

érzékelt bitcsoportot jelenti, amit információábrázolásnak nevezünk, és párhuzamos adatátvitelként 
kezelünk. 

2.2 Az assembler 

Az assembler egy fordítóprogram, ami az előírt formátumú forrásprogramot lefordítja gépi kódra. Az 

assembler értelmezi a forrásprogramot és kiegészíti a futtatáshoz szükséges kódokkal és memória 

címekkel. 
Az assembler akkor végzi el a fordítást, ha az megfelel bizonyos formai előírásnak. Vannak olyan 

formális előírások, melyek minden assemblerre jellemzőek és vannak csak adott assemblerre 

vonatkozó követelmények. 

Minden assembler feltételezi, hogy a forrásprogramot konzolírógépen írják, vagy általa előállított 
lyukszalag tartalmazza. A forrásprogram az előbb említett hely valamelyikéről jut a számítógépbe. A 

konzolírógép által használt ASCII (American Standard Code for Internacionat Interchange) kód az 

assembler bemeneti kódja. Ha az assembler a forrásnyelvi programot sorokra osztja fel és egy sor egy 
forrásnyelvi kijelentést tartalmaz, akkor a fordítás eredményeként egy sor, egy gépi kódú utasításnak 

felel meg. Az egy sor egy gépi kódú utasítás összerendelés a makrót nem használó assemblerek 

jellemzője. 
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Az assembler az assembly forrásnyelven írt programok egy sorát négy zónára osztja fel. Ezek a 

következők: címke, utasítás mnemonic, operandus zóna, megjegyzés zóna. 

2.2.1 Címke 

A forrásprogramban tárcímet helyettesít. Címkét akkor használunk, ha a program más részében egy 

utasításra hivatkozunk (vezérlés átadás). A címke zóna lehet üres is, de ha van, akkor a sor legelső 
karakterétől kezdődik, kizárólag betűvel, de folytatható számjegyekkel. A karakterek maximális 

hossza assemblerfüggő, de 5-8 karakternél nem több. A zóna végét egyes assemblerek kettősponttal, 

mások, egy illetve több szóközzel határolja el a következőtől. Vannak assemblerek, amik lehetővé 
teszik a sor szöveges megjegyzéssel történő kezdését, de akkor a sor az első karakterhelyére csillagot 

kell tenni. 

2.2.2 Utasítás mnemonic 

A második zónaközben helyezkedik el, ez definiálja az elvégzendő utasítást. Minden típusú processzor 

definiálja saját mnemonic készletét. A meghatározott mnemonic készleten kívül mást az assembler 

nem tud értelmezni, azt úgy kell leírni, ahogy a processzor kézikönyvében (manual) megadtak. 
Vannak olyan assemblerek, melyek a mnemonic belső részében elhelyezett szóközt nem veszi 

hibának. Az utasítás mnemonic lezárását, elválasztását a következő zónától, szóközzel tehetjük meg.  

2.2.3 Operandus zóna 

A művelet elvégzéséhez szükséges paramétereket kell, hogy tartalmazza. A paraméterek felsorolása 

kötött, meghatározott a sorrend, speciális jeleket, számjegyeket, számokat és betűket kell alkalmazni. 
Itt kerül paraméterként megadva a címke, ha a vezérlést átadó utasítás helyére hivatkozunk. 

Megadhatunk konstansokat és számrendszereket, ahol a számrendszerbeli érték meghatározására 

adhatunk prefix-eket (szám elé írt értelmezési jel) vagy suffix- eket (A szám után írt értelmezési jel)  

Ez a zóna, melynek előírásai a legkevésbé egységesek, általános jellemzőként annyi leírható, hogy a 
zónát mindkét oldal zónáitól szóköz választ el. A zónán belüli paraméter felsorolás paramétereit 

vesszővel választjuk el egymástól. Megemlíthető még, hogy egyes assemblerek a zónán belüli számok 

megadását megengedik bináris, oktális, decimális és hexadecimális formában, sőt engedélyezett az 
aritmetikai műveletek közül a növelést (inc) és csökkentést (dec) jelentő mnemonic. 

2.2.4 Megjegyzés zóna 

Nem az assemblernek, hanem a programozónak ad információkat. Ide írhatjuk a program 

megértéséhez szükséges szöveges magyarázatot. A harmadik zónától szóközzel, vagy pontosvesszővel 

határoljuk el. 
A megjegyzés zóna végét a „kocsi vissza” (CR Carriage Return) jel zárja, amit a különböző 

kiterjesztésű szöveges fájlok egy sorban elhelyezett utolsó karakterhelyre az assembler helyez el és 

tördeli fel általa értelmezhető sorokra. 
Általánosságban megjegyezhető, hogy áttekinthető programot csak úgy írhatunk, ha az egyes zónák 

kezdetét ugyan azon a betűhelyen kezdjük, akkor is, ha az assembler nem írja elő. 

2.2.5 Direktívák 

Vannak olyan előírások, melyeket az assembler (fordító) számára kívánunk utasításként közölni. Az 

utasítást a forrásprogramban adjuk meg, amelyek a fordítás elvégzésére vonatkoznak, a gépi kódú 
programba nem kerülnek be. Az ilyen utasításokat, nevezzük direktíváknak vagy pszeudoutasításnak. 

Minden utasítás, amit nem találunk a processzor utasítás készletében, de a mnemonic zónában 

használunk, direktívának nevezünk. A direktívák a program felépítésére adnak információt, minden 

assemblernek szüksége van a program kezdetének –kezdő cím- és a program végének jelzésére. 
Minden assembler saját direktíváit alkalmazza, így egységes ismertetés nem lehetséges. 
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3 Turbo Assembler használata 

3.1 A forrásprogram 

A forrásprogram a probléma megoldására kiválasztott szerkezetű és felépítésű kell, hogy legyen. 

Minden forrásprogramban kiválasztunk egy modellt. A 
modell a következők lehetnek TINY, SMALL, 

COMPACT, MEDIUM, LARGE, HUGE, .386. A 

megadott modellformák meghatározzák, hogy milyen 
adatszélességen és szegmensméreten, a szegmensméret a 

kijelölt memória területet jelenti, és ezekből következik, 

hogy milyen memória területen dolgozhat a programunk. 

Alkalmazhatunk egyéni szegmensterületeket, modell 
nélküli program, de akkor modell helyett azt kell 

meghatározni.  

A lehetséges modellek közül a small (kis) modellt 
használjuk. Ez a modellforma 16 bites kommunikációs 

szélességben 64kB –os szegmensméret felhasználatát teszi 

lehetővé. A turbo assembler (tasm.exe) a small modellben 

2 szegmens létrehozását teszi lehetővé, illetve egy 
szegmens meghívását (.stack). A két szegmens 

funkcionálisan elkülönül, az egyiket saját objektumaink 

létrehozására és tárolására, a másikat a kódolt program 

tárolására használjuk. Nézzük a felépítését 1. program 

Az első sor a model small, a modell kiválasztása. Követjük azt a módszert, hogy minden különálló 

infomációt új sorban helyezünk el. Következő a .stack a veremszegmens meghívása. Alkalmazása 

előnyös például egy bizonyos processzor állapot elmentésére. Meghívása nem kötelező, hiánya esetén 

a tasm.exe fordító csak figyelmeztető üzenetet ad. 

A data segment az adatszegmens kezdetét jelzi, ami nem más, mint az adatszegmens kezdőcíme. Saját 

szegmenst hozunk létre, egy szegmens név és a segment kulcsszó összerendelésével. Most a szegmens 

név a data, ami lehet más azonosító jellegű felépítéssel, a követelmény, hogy csak az angol abc 
betűivel kezdődhet és számjeggyel vagy betűvel folytatódhat. A segment a szegmens meghívása, ami a 

számítógép központi tár egy 64kB-os része. A data ends a szegmens végét jelzi, illetve annak lezárása, 

a data end segment a szegmenslezárás rövidített formája. A két szöveg közötti kipontozott részben 

soronként hozhatunk létre saját objektumokat. A magasabb szintű programozási nyelvekben ez a 
deklaráció helye. 

Következő egység kezdete a code segment, ami egy újabb szegmens kezdőcíme, a most létrehozott 

szegmenst a code ends sorral tudjuk lezárni. A mostani (code segment) és az előző (data segment) 
szegmens felhasználását a processzorban lévő szegmensek összerendelésével tudjuk funkció szerint 

meghatározni. Ezt az assume (összerendelés) direktívával adjuk meg, majd prefix utasításokat 

alkalmazunk, először a processzor szegmensjelölését és ezt követően a sajátot. A két azonosítót 
kettősponttal választjuk el. Ha több szegmenst definiálunk át, akkor azokat egymástól vesszővel 

választjuk el. Pl. assume cs:code,ds:data. A cs a processzor kódszegmense, a code az általunk 

létrehozott. A két szegmenst a cs:code rendeli össze. Az összerendeléssel a code segment –nek 

teljesíteni kell bizonyos direktíva és szintaktikai követelményeket.  

  

model small 

.stack 

data segment 

 . 

 . 

data ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 

 . 

 . 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

 
1. program 
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Az összerendelés után a code segment tartalmazza az algoritmus megvalósítását elvégző utasításokat 

és néhány egyéb követelményt. A kódszegmens másik része start: programkezdő címke. Tetszőleges 

felépítésű azonosítót alkalmazhatunk címkének. A címke általános felépítése név, ami azonosító 
felépítésű és egy kettőspont. A címke start: arra a memóriaterületre mutató címmel rendelkező 

azonosító, ami a programkód kezdetét jeleni a memóriában. A start: címke után a kipontozott részében 

helyezzük el a programot megvalósító utasításokat. Az utolsó utasítás a vezérlés visszaadása DOS 
rendszernek, amit az exitcode 0 makro utasítással valósítunk meg. A makrókról később tanulunk. Az 

utasítás elmulasztásával a futtatáskor processzor állapothibát kapunk. 

A code ends hasonlóan data ends esetében leírtakkal a szegmens lezárását jelenti, itt a kód szegmens 

lezárását. 
A forrásprogram utolsó sora a program bezárása az end start utasítással. Az első programunk csak a 

következő programjaink váza, tartalommal később töltjük meg. A forrás program szerkesztése tehát 

kötött formát jelent, a további sikeres fordítások érdekében. A megírt program fordítható, ha *.txt vagy 
*.asm kiterjesztésű fájlként elmentjük. A mentést abban a mappába kell megtenni, ahol a 

fordítóprogram és a szerkesztőprogram található.  

A szükséges programok a C:\konyv helyen található. A szükséges exe programokat érdemes a 
gyökérkönyvtárban elhelyezni, mivel parancssorból indítva rövidebb útvonal begépelése szükséges. 

Az 1.ábrán láthatók a szükséges programok ikonjai. 

 

 
1. ábra 

3.2 A tárgykódú program 

A turbo assembler ikonja, mely a forrásfájlból tárgykódú programot készít. Az utasítás 

kiadása a parancssorból történik, a megadott útvonal betartásával. A parancssort a 
Start/Minden program/Kellékek/ Parancssor útvonalon érhetjük el. A parancs kiadása után 

megjelenik a DOS ablak. A parancssorban cd (command directory) utasítással léphetünk be az aktuális 

könyvtárba. Néhány példa. Az aktuális helyről a gyökérkönyvtárba C:\Dokuments and Settings\All 
Users>cd\  utasítással jutunk el, a gyökérkönyvtárba. Az eredmény C:\> Lépkedhetünk szintenként is. 

C:\Dokuments and Settings\All Users>cd.. Ekkor C:\Dokuments and Settings> állapotot kapjuk. Az 

általunk megadott helyre az útvonal begépelésével jutunk. C:\cd konyv, az eredmény C:\konyv>.  

 
2. ábra 
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A parancssorban kiadott dir utasítással az aktuális könyvtár listázását végezhetjük el. A 3.ábrán 

látható programok exe ikonjai a parancssorból indíthatók. Legyen az első programunk neve vaz (váz), 

kiterjesztése txt, akkor vaz.txt fájl áll rendelkezésünkre.  

 

 

Nyissuk meg a konyv nevű mappát. Hozzunk létre egy üres szöveges dokumentumot. Létrehozása 

Windows operációs rendszerben a kurzor C:\konyv mappa semleges területén, jobb egérgomb – új - 
Szöveges dokumentum. Az eredményt az 3. ábrán látjuk. Megjelent a kijelölt szöveges dokumentum. 

 A DOS ablakban a turbo assembler TASM (tasm.exe) programot (4. ábra) annak begépelésével és a 

vaz.txt program megadásával használhatjuk. 

 
4. ábra 

A 4.ábrán láthatjuk az eredményt, az első sor C:\konyv>tasm.exe vaz.txt parancs hatására a Borland 
cég Turbo Assembler verziószámát adja meg. A következőkben tájékoztat arról, hogy hol, milyen 

jellegű hibát vétettünk. 

Assembling file: vaz.txt  ; a lefordított fájl neve 

Error messages: None  ; hibajelzés nincs 
Warning messages: None  ; figyelmeztetés nincs 

Passes:   1  ; lapok 1 

Remaining memory:  415k  ; felhasznált memória  
  

3. ábra 
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A tasm.exe használatának eredménye a VAZ.OBJ Object File létrejötte. (5. ábra). Az object fájl a 
tárgykódú fájlt hozza létre. A tárgykódú fájl tartalmazza azokat a kiegészítéseket, amelyek a 

szerkesztő programnak adnak információt, hogy mely utasítást kell a szerkesztéshez és mely utasítás 

az algoritmus megvalósításához rendelnie. Nem futtatható, egy közbenső állapotot tartalmazó fájl. 
Szintaktikailag elemzi a forrásszöveget, és ha hibát vesz észre, kiírja a DOS ablakban. Nem ellenőrzi a 

program helyességét, az algoritmus megvalósítását. 

A C:\konyv\tasm.exe parancs kiadásával segítséget kapunk a fordító igénybe vehető szolgáltatásaira. 

Általánosságban a parancs kiadása a következő lehet. 

TASM/opciók  vaz.txt vaz.obj vaz.lst vaz.xrf 

Az opciók-at a tasm.exe felsorolja 6.ábra, és / jellel rendeljük a TASM –hoz (az exe kiterjesztés nem 

szükséges). A forrásfájl most vaz.txt, az object fájl neve vaz kiterjesztése obj, ellenben megadhatunk 
más nevet is. Ha nem adunk meg semmit, akkor a forrás fájl nevét kapja. Hasonlóan átnevezhető a 

vaz.lst, ami egy listafájl. A listafájl soronként elemzi a programot és mellérendeli a szegmenseket, 

macro tartalmakat és az elemi gépi kódot, stb. A tasm.exe opciói:  

 

6. ábra 

  

5. ábra 
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A vaz.xrf bináris fájl, érthető információt a tcref.exe programmal nyerhetünk. A fájl megmutatja, hogy 

a szimbólumokat hol hoztuk létre és hol hivatkoztunk rá. A parancs kiadása egymás után felsorolt 

fájlnevekkel és kiterjesztéssel történik. 

 

7. ábra 
Az eredmény a következő: 

 

8. ábra 

3.3 A szerkesztő program 

A szerkesztő programot vagy linker-t a Tlink.exe program parancssori indításával tehetjük 
meg, hasonlóan az előzőekhez. Az indításhoz két kiegészítő fájlra, van szükségünk, ami a 
Tlink.exe fájlt egészíti ki, a dpmiload.exe és a dpmimem.dll, a 

tlink.exe eszközeit tartalmazza. 

A szerkesztő program a tárgykódú programhoz a futtatáshoz szükséges adatokat rendeli hozzá és 
készíti el az exe vagy com kiterjesztésű fájlt. A Tlink.exe parancs kiadásával a használatához szükséges 

további leírást láthatjuk. 

  

9. ábra 
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10. ábra 

Hasonlóan a Tasm.exe parancs kiadása után több fájlt, úgynevezett segédfájlt állíthatunk elő. 

A kiadás formai megvalósítása: 

Tlink.exe/opciók object fájl exe fájl mappa fájl könyvtári fájl definíciós fájl 

Az első két fájl a fontos, mivel az object fájlból exe fájl készül. megadható, de csak összetett 

programok esetén alkalmazzuk. A most kiadott parancs a tlink/v vaz.obj vaz vaz. 

 

11. ábra 
A tlink/v, a v jelenti a program teljes szimbólum kiegészítését a debug (léptetés) rendszerben 

lehetséges vizsgálattal, a további paraméterek szóközzel elválasztottak, az első a váz.obj. Az a 
tárgykódú fájl amiből futtatható fájl készítünk. A következő vaz az exe kiterjesztésű fájl neve, a tlink 

állítja elő a futtatható programot, ha nincs megadva,akkor a mappa fájl utáni fájlok nem jönnek létre. 

Az eredmény tehát:  

 
12. ábra 
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A 12. ábra kijelölt két fájl az eredményünk. Egy forrásprogram legegyszerűbb lefordítása a Tasm.exe 

programmal akkor van, ha csak object fájlt készítünk, az object fájl legegyszerűbb lefordítása akkor 

valósul meg, ha csak exe fájlt készítünk. Elkészítésük a következő paranccsal lehetséges. 

 
13. ábra 

Az eredmény a tasm parancs kiadásakor egy vaz.obj fájl létrejötte, a tlink egy exe és egy map fájlt. 

Most már a program írásához szükséges szövegszerkesztő, fordítót és szerkesztőt megismerve 
kezdődhet a programozás. 

 
14. ábra 

A futtatható program a vaz.exe, ezért csináltunk mindent, hogy az általunk elképzelt problémát a 

számítógéppel megoldassuk. A vaz.exe program ikonjára kattintva most nem látunk semmit, így csak 

akkor indítható el egy program ha gondoskodunk annak ilyen jellegű indításáról. Például a program 

kilépés csak billentyűvárás után,stb. DOS ablakból elindítható, ha a megfelelő mappában vagyunk, 
vagy megadjuk az aktuális helyről elérhető útvonalat. Most bent vagyunk a konyv nevezetű mappában, 

akkor parancssorban a  vaz.exe-t, vagy egyszerűen a vaz fájlnevet begépeljük. 

 
15. ábra 

Hát ez most nem csinált semmit. 
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3.4 A Turbo Debugger használat 
A Borland cég által készített program. A Turbo Debugger segítségével a futatható program 

lépésenként  

 
16. ábra 

vizsgálható, ellenőrizhető a szekvenciális jellege és a különböző objektumok által felvett értékek. A 

lépésenkénti vizsgálathoz a tasm.exe és link.exe programok opcióit meg kell hívni. Fordítsuk le így a 
forrásprogramunkat. A fordítás a 16.ábra szerint kell elvégezni. Látjuk, hogy a tasm.exe parancs 

kiegészült, alakja C:\KONYV>tasm/zi betu.txt. A 6. ábra tasm opcióit sorolja fel, és ott a zi kapcsoló a 

debugger használatához szükséges szimbólum hozzárendelést végzi el. A linker esetén a v opcióval 

rendeljük a debuggerhez szükséges szimbólumokat. Az utasítás C:\tlink/v betu.obj 

 
2. program 

A Turbo Debugger meghívása  td szöveg begépelése 

 
17. ábra 

  

model small     ;modell megadása 

.stack     ;verem szegmens meghívása 

data segment    ;adat szegmens megnyitása 

 kar db 'A'   ;saját objektum létrehozása 

data ends     ;adat szegmens bezárása 

code segment    ;kód szegmens megnyitása 

 assume cs:code,ds:data  ;szegmensek összerendelése 

start:     ;programkezdő címke 

 mov ax,data    ;data szegmens kezdő címe 

 mov ds,ax    ;a kezdőcímre állítjuk ds-t 

 mov ah,02h    ;a karakter kiírásának parancsa 

 mov dl,'A'    ;’A’ betű kiírása dl-en keresztül 

 int 21h    ;kiírás a DOS segítségével 

 exitcode 0    ;vezérlés visszaadása DOS-nak 

code ends     ;kódszegmens bezárása 

end start     ;program bezárása 
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Eredményként megjelenik a   

 
18. ábra 

párbeszédablak. Az ablakot leokézva léphetünk beljebb. A vizsgálandó program file menü lenyitásával 

hívható meg. 

 
19. ábra 

 
 
A megnyitás (Open) után látható az összes exe fájl. 
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20. ábra 

Válasszuk ki a vizsgálandó fájlt, most betu.exe, rákattintva a feliratra és leokézva, az ablakban a 

21.ábra kell, hogy megjelenjen. A megjelent szöveg az általunk írt program és annak szerkezete. 

Különböző lehetőségekkel vizsgálhatjuk a programunkat és objektumainkat.  

 

21. ábra 

A program elindítása a Run menü megnyitásával választhatjuk ki. A folyamatos futtatás Run F9, a 
lépésemként Trace into F7 lépésenként stb. A folyamatos futtatást már ellenőrzött és lefutott 

programok esetén alkalmazzuk, a lépésenként F7 nem helyes eredményt adó, vagy egyéb hibával 

rendelkező program kíván meg. 
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22. ábra 

További lehetőségeket a 22. ábra ad, pl  Step over  F8, ami a részprogramok címét használja, a 

részprogramokba nem lép be. 
A következő fontos lehetőség az egyes objektum értékének figyelése. Lenyitva a Data menüt, 

rákattintva az Add watch…. vagy a Ctrl-F7 billentyű kombinációt alkalmazva, az előugró ablakba 

beírva a megfelelő objektum nevét megjelenik a 23.ábra szerinti ablak. 

 

23. ábra 

. A watches (megnéz) ablakban az ah objektum értéke látható. 

Természetesen további, a programírást és tesztelést elősegítő eszközök találhatók, pl a Breakpoints, 

ami töréspontot jelent. A törés pont egy olyan lehetőség, mivel a programot automatikusan indítva, a 
töréspontig lefut, a törésponttól kezdve lépésenként tesztelhetjük 
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4 Netwide Assembler NASM használata 

4.1 Miért NASM és nem a többi assembler 
Igen egyszerű oka van, ingyenes, térítés nélkül felhasználható, folyamatos fejlesztés alatt áll. Utóbbi 

miatt feltételezem, hogy igazodik a mai gépek követelményeihez. 

A Netwide Assembler (NASM), egy 80x86 és x86-64 assembler, hordozhatóságra és a modularitásra 

tervezték.  Támogatja a különböző objektum formátumok, köztük a Linux a *BSD a.out /Berkeley 
Software Distribution) Unix leszármazottak neve, az, ELF,  (Executable and Linking Format) 

fájlformátum, COFF(Common Object File Format) , Mach-O (Mach-object) , valamint a Microsoft 

fájlformátumai, 16 bites OBJ , Win32 és Win64-t.  A kimenet ( output) egyszerű bináris fájl.  
 A szintaxist úgy tervezték, hogy egyszerű és könnyen érthető legyen, hasonlóan az Intel assembly-

hez, de nem olyan összetett.  Támogatja az összes jelenleg ismert x86-ra épülő architektúrák 

kiterjesztéseit, és határozottan támogatja a makrókat. 

Nem találkoztam a Netwide előszó magyarázatára, de értelmezésem szerint Net wide jelentheti az 
internet szélességet is, ami 32 vagy 64 bites sávszélességre utal. 

A NASM dokumentációjában a szerzők nyilatkoznak a szerzői jogról. Semmilyen indokkal nem 

perelhetők az assembler hibái miatt. Minden felhasználó saját felelősségére használhatja, de a 
szerzőkkel a http://www.nasm.us/ honlapon érhetők el. Létezik egy regisztrálható, 

http://www.freshmeat.net/ . oldal, ahol az aktuális állapotot lehet figyelni. 

 

4.2 Telepítés 

A telepítés DOS és Windows rendszerre is megtehetjük. A forrásprogramok a http://www.nasm.us/ 

 
 

24. ábra 

A honlap a Google fordítóval  lefordítva. 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en%7Chu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.nasm.us/&usg=ALkJrhhJieWlUNZtW-Ms1vm9zmX7ZwRhgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en%7Chu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.freshmeat.net/&usg=ALkJrhhW34ae7SGX9PtHgy7aIgS2H_6d5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en%7Chu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.nasm.us/&usg=ALkJrhhJieWlUNZtW-Ms1vm9zmX7ZwRhgw
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Következő lépésben a cím alatt kiválasztjuk a LETÖLTÉS (Download) címkét és elérjük a telepíthető 

programokat. 

 

 
25. ábra 

A mappák csökkenő időrendi sorrendben rendezettek. Kattintsunk az egyik mappára, ha lehet ne a 

legfrissebbre, mivel bizonyos környezetben nem indulhat, vagy lehetséges fejlesztések érdekében 

tették közre. 

 
26. ábra 

A 2.07 mappát választottuk ki. Belépve a mappába windows környezetben két lehetőség közül 

választhatunk. Lehet dos/ alatt dolgozni, vagy windows környezetben. Az előző 16, az utóbbi 32 bites. 
Lépjünk a dos/ mappába. 
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27. ábra 

Kiválasztva a dos/ mappát 

 
28. ábra 
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A mappában három fájt találunk, Parent Directory, vele egy szinttel feljebb mehetünk, a másik két fájl 

csak tömörítésben különböznek egymástól.  A letöltött nasm-2.07-dos.zip tartalma 

 
29. ábra 

Megkeresve a letöltés helyét kicsomagoljuk. Az eredményt a C:\ gyökér könyvtárba tegyük, mert 

használatakor parancssorból indítjuk el, hosszadalmas lehet az útvonal begépelése, illetve 

könyvtárakon keresztül hibaüzenetet kaphatunk nem létező fájlra hivatkozva. Használjuk a 
legrövidebb útvonalat. 

4.2.1 A DOS ablak 

Windows operációs rendszerben a DOS (parancssor) ablak, a Start - Futtatás ide begépelve cmd-t 

(command)  megjelenik a programok között. A lehetséges másik megoldás Start - Minden program – 
Kellékek – Parancssor. Rákattintva az ikonra megjelenik a Dos ablak. 

 
30. ábra 

 
Természetesen az ablak mérete, az elérési útvonal számunkra beállítható. 

Az útvonal beállítása: 

A Parancssor -t a már megadott útvonalon érjük el. Kattintsunk rá a jobb egérgombbal. A legördülő 
ablakban válasszuk ki a Rögzítés a Start menüben. Nyissuk meg a Start menüt és a jobb egérgombbal 

kattintsunk  ikonra. A következő ablak jelenik meg. 
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31. ábra 

Lépjünk az Parancsikon - Indítás helye párbeszéd ablakba és írjuk át a nekünk megfelelő helyre, arra, 

ahol a telepített NASM található. Itt C:\  

 
32. ábra 
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OK után a Star menüből indítva a parancsikont, ezt látjuk. 

 
33. ábra 

A DOS ablak meghívását áttehetjük a tálcára is: Start- - Rögzítés a tálcán. 

Továbbiakban a tálcáról is aktivizálhatjuk. Még mielőtt ezt megtennénk, állítsuk be a megfelelő ablak- 

és betűméretet. 

 A beállítás Parancssor előtti  ikonra jobb egérgombbal rákattintva megkapjuk az alkalmazások 

listáját, válasszuk a Tulajdonságok sort, ami a legalsó, bal egérgombbal aktivizálva, a következő ablak 

jelenik meg. 

 

 

 
34. ábra 

 
Az Elrendezés -ben megadhatjuk a DOS ablak méretét 
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35. ábra 

 
Az Ablakméret –ben beállíthatunk számunkra megfelelő oszlop és sor méretet. A beállítás látható az  

Ablak képe keret mozgásából. A Betűtípus -ban a betű mérete, a kiemelés (félkövér), és formátuma 
választható meg. 

Ezek után felvehetjük a Tálca –ra. A következő ábrán monitor méretű 16-os nagyságú DOS ablak 

látható 

 
36. ábra 

Méretek: Oszlop 165 sor 42, betű nagysága 16. 
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4.2.2 Mozgás meghajtók és könyvtárak között. 

Igen egyszerű a meghajtó váltás a DOS parancsban. Tételezzük fel, hogy a C:\> meghajtóról a G -re 

akarunk átmenni, akkor a G: parancsot kell kiadnunk. Az eredmény a 39.ábrán látható. 

 

 
37. ábra 

 
Egy adott hely tartalmát mappák, fájlok a DIR (DIRectory) paranccsal nézhetjük meg. A képernyőre 

listázza a mappákat (könyvtárakat) és a fájlokat. 
Használata: 

A parancs WindowsXp, Win7… és a többi windows –os operációs rendszer esetén, a lehetséges 

legnagyobb összetételre. 

 

DIR [meghajtó:][útvonal][fájlnév] [/P] [/W] [/A[[:]attribútumok]][/O[[:]rendezés]] [/S] [/B] [/L] [/V] [/4] 

 
[meghajtó:][útvonal][fájlnév] Megadja a listázandó meghajtót, könyvtárat, illetve fájlokat. 

(Lehet bővített fájlmegadás vagy több fájl megadása is.) 
/P   Várakozás minden képernyő után 

/W  Több oszlopos listázási formátum használata 

/A  A megadott attribútumú fájl megjelenítése, attribútumok: 
A Archiválandó fájlok 

D  Könyvtárak 

H  Rejtett fájlok 
R  Írásvédett fájlok 

S  Rendszerfájlok 

- logikai NEM előtag 

/O  A fájlok rendezett sorrendű listázása rendezés: 
N  Név szerint (ábécérendben) 

S  Méret szerint (előbb a kisebbek) 

E  Kiterjesztés szerint (ábécérendben) 
D  Dátum és idő szerint (előbb a korábbiak) 

G  Előbb a csoportkönyvtárak 

- Fordított sorrend (előtag) 
A  A legutóbbi hozzáférés szerint (előbb a korábbiak) 

/S  Adott könyvtárban és alkönyvtáraiban lévő fájlok megjelenítése 

/B  Egyszerű formátum (fejléc és összegzés nélkül 

/L  Kisbetűk használata 
/V  Részletes mód 

/4  Négyjegyű évszámok (/V -vel együtt hatástalan). 
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Most nem feladatunk a DIR parancs részletes bemutatása. Tetszőleges meghajtó listázása a DIR 

meghajtó név: paranccsal, most legyen a C meghajtó, akkor a DIR C: parancs kiadásakor a monitorra 

a listázás elindul és megtelte után tovább fut. A képfutás megakadályozása érdekében a /P kiegészítés 
kell, akkor a parancs DIR C:/P és csak egy billentyű lenyomása után fut tovább. 

 

 
38. ábra 

 
 A másik megoldás /W akkor oszlopelrendezés kapunk. 

 

 
39. ábra 
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A látható könyvtárakba a CHDIR (Change Directory Command) vagy a CD (Chage Directory) 

választott parancs kiadásával tehetjük meg. Formája C:\>CHDIR Windows, vagy C:\>CD Windows. 

Ilyenkor a windows nevezetű könyvtárba lépünk be. Írhatjuk, kis vagy nagybetűvel a DOS nem tesz 
különbséget. A Windows alkönyvtárába jutást az útvonal megadásával érhetjük el. C:\>CHDIR 

Windows/System32 vagy C:\> CD Windows/System32. Ahol C:\> a meghajtó neve, ahol épp 

tartózkodom, a DOS mindig ad egy aktuális meghajtót. 
A gyökérkönyvtár felé két féle módon haladhatunk, lépésenként, könyvtáranként a C:\> cd.. , a cd után 

két pont, vagy egy lépésben C:\>cd\ vissza perrel (backslash).  
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5 Netwide Assembler NASM ismertetése 

5.1 NASM futtatása parancssorban 
A NASM telepítése a C:\> meghajtó nasmd alkönyvtárban helyeztük el. 

 

 
40. ábra 

Az útvonal C:\>nasmd 

A jobb áttekinthetőség érdekében az általunk készített fájloknak külön mappát (könyvtárt) hoztunk 
létre progi néven 

 
41. ábra 

Belépve a progi mappába egyetlen egy programot találunk hello.txt, hello névvel és txt kiterjesztéssel. 

 
42. ábra 

Megnyitva a fájlt egy egyszerű néhány soros programot találunk 
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43. ábra 

A program feladata hello word! szöveg kiíratása monitorra. A program első során kívül org 100h 

szerkezetileg két részből áll, egy adat ás egy kód (kod) részből. A szöveges fájlt forráskódnak 

nevezzük. A NASM ebből a forrásprogramból különböző fájlformátumokat tud előállítani. A dos 
parancssori operációs rendszerben a számítógépen futtatható fájlok a com és az exe kiterjesztésűek. A 

NASM az exe kiterjesztést nem tudja elvégezni, de az alink fordító igen. 

A forrásprogramunk fordításra alkalmas megfeleltetését a nasmd könyvtárból a nasm progi\hello.txt 

parancssorral tudjuk ellenőrizni. 

 
44. ábra 

 
Ha nincs hiba, akkor hibaüzenetet nem kapunk és a kurzorunk a nasmd> könyvtárban várja a 

következő parancsot. Eredményül egy hello fájlt kapunk.  

 
45. ábra 

A NASM szerzők nem ajánlják a txt kiterjesztésű fájl használatát, helyette az asm típusú fájlt 
javasolják. Áttérhetünk erre a féjl használatára, ha elvégezzük a következőket. 

Nyissuk meg a hello.txt-t, majd fáj - mentés másként...kapjuk az alábbi ablakot. 
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46. ábra 

A Fájlnév helyére kettős aposztrof közé írjuk be hello.asm. Nyomjuk meg a Mentés gombot. Az asm 

fájl létrejött, a txt akár törölhetjük is. Továbbiakban a hello.asm-t használjuk. 
A NASM utasítás általános felépítése 

NASM –f <formátum> -o[<útvonal\bemeneti fájlnév>]  <útvonal\kimeneti fájlnév> 

Az általános felépítést konkretizáljuk a nasm –f bin progi\hello.asm –o  progi\hello.com utasítás 

begépelésével. 

 
47. ábra 

Elemezve a begépelt utasítást a nasm a nasm.exe meghívását jelenti. A –f bin hogy egy bináris fájlt 
kell létrehozni a kimeneti fájl és a forrásfájl között. A progi\hello.asm a forrásfájl, bemeneti fájl, ahol 

megadtuk az útvonalat progi\ és a fájl nevét hello kiterjesztésével asm. A kimeneti fájl –o 

progi\hello.com. Az objektum jele -o , ismét az utvonal progi\ fájl neve hello a kiterjesztéssel com. 
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Most már van olyan fájlunk, ami dos alatt fut, és a NASM hozta létre. A hello.com indítható a 

parancssorból, és indítható ikonra kattintva. 

A létrejött fájl a hello.com MS-DOS alkalmazás. 

 
48. ábra 

Elindítása hello névre kattintva, megjelenik a DOS ablak. 

 
49. ábra 

Parancssorból indítva először belépünk a progi nevű alkönyvtárba (cd progi), majd csak a hello 

fájlnevet beírva kapjuk a hello word feliratot. 

 
50. ábra 

 

5.2 A NASM forrásprogramja 
A NASM forrásprogram elemi utasításokból épül fel, azonos a Turbo Assembler-nél ismertetett zóna 

jelleggel. Ami: 

címke, utasítás mnemonic, operandus zóna, megjegyzés zóna 

Ha az utasítás egy sorban nem fér ki, akkor sorvégi (\) vissza perrel (backslash) soremeléssel 

folytatható. Az egyes zónák elválasztására szóközöket használhatunk, az ésszerű korláton belül, 

tetszőleges mennyiségben. 
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 A címke használata speciális eset, com kiterjesztésű fájlok esetén a fordítás problémamentes.  

nasm –f bin progi\hello.asm –o  progi\hello.com 

Más a helyzet, ha exe kiterjesztésű fájlt készítünk, ahol először NASM segítségével object (tárgykód) 
fájlt hozunk létre, majd az alink segítségével exe-t. Az object fájl készítésének parancskiadása a  

nasm –f obj –o progi\hello.obj progi\hello.asm 

Kapunk egy hibaüzenetet, ami az első sorra vonatkozik. Ezért exe kiterjesztésű forráskód esetén a 
program org 100h kezdőcíme nem használható. Az átszerkesztés a következő módon lehet. 

 
51. ábra 

 
Azt lehet látni, hogy com fájl esetén a programban csak az adat szegmenst kell deklarálni, a kód 
szegmens kezdőcíme 100h, míg exe fájl esetén mindkét szegmens címét a nevére szóló hivatkozással 

adjuk meg. 
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6 A programírás elemei 
 
Megismerkedtünk a program szerkesztésének és fordításhoz szükséges segédprogramokkal, most az 

algoritmus leíráshoz szükséges összetevőkkel ismerkedünk meg. A program írásakor a processzor 
felépítését, az alkalmazható utasításkészletét és annak mechanizmusát, valamint a fordító által nyújtott 

lehetőséget kell megismerni. 

- regiszterkészlet 
- memóriakezelés 

- utasításkészlet 

- memória-elérési módok 

- utasítások felépítése 
- I /O lehetőségek 

- interruptok (utasítás folyamatok szétválasztása) 

6.1 A processzor blokkvázlata 
Assembly programozáshoz egy olyan hardver szintet rendelünk, ami a nyelvi eszköz által adott ideális 

felépítését jelent. A hardver és a szoftver ilyen összerendelését virtuális gépnek nevezzük. Minden 
programozási nyelvhez tartozik egy úgynevezett virtuális gép, ez olyan hardvert jelent, ami mindent, a 

forrásnyelven leírt programot képes végrehajtani. Bevezetőben a kiválasztott virtuális gép az Intel 

8086, 8087, 8088 processzorok, ahol tudjuk a 8086, 8088 az egészértékű aritmetikai műveletek 

elvégzésére, míg a 8087 ezek kiegészítő processzora, a lebegőpontos (valós szám) műveletekre hozták 
létre. 

A processzort négy, egymástól jól elhatárolt egységre bonthatjuk, a vezérlőre és műveletvégzőre, e 

kettő alkotja a processzort, központi tárra valamint perifériaillesztő egységre. A négy egység 
kapcsolatát sínrendszer végzi. A sínrendszer tartalmának elválasztását a belső egységektől az átmeneti 

tárolók az úgynevezett regiszterek oldják meg úgy, hogy a sín tartalmát, csak azaz egység írhatja – 

olvashatja, melynek szól. A regiszter a processzor része! 

 

Aritmetikai 

logikai egység Központi 

tár 

CS 

AS 

UR PC 

DK 

IDŐZÍTŐ 

Tároló 

cellák 

AR CR 

Műveletvégző 

R 

Vezérlő 

PAR PCR 

PERIFÉRIA 

ILLESZTŐ 

Periféria 

Beviteli eszköz Kiviteli eszköz Be-Kiviteli eszköz 

Sínrendszer 

 
52. ábra 
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Az 52. ábrán alkalmazott szimbólumok elemi részeit nagybetűk alkotják, melyek a működés 

jellemzőjére adott nevek első betűje. 

   A adat 
C cím 

P periféria 

R regiszter 
S sín 

U utasítás 

Azok a szimbólumok melyek nem elemiek, összetettnek nevezzük. 

Ezek a : 
   DK DeKódoló 

   PC Program Counter  (program számláló) 

 
Szimbólumképzés a betűk értelemszerű összerendelése. 

   Pl.: AS  Adat Sín 

Az ábra szerinti számítógép elkülöníthető részei 
o Központi egység (CPU) 

 vezérlő 

 aritmetikai logikai egység (ALU) 

o Központi tár 
o Periféria 

 perifériaillesztők 

 beviteli egységek 
 kiviteli egységek 

 beviteli és kiviteli egységek 

o Sínrendszer 

 adatsín 
 cím- és vezérlősín 

Az előzőekben felsorol részegységek a Neumann-típusú számítógép hardver elemei, szokásos a 

hardver erőforrásainak is nevezni. Ahhoz, hogy a hardver a Neumann-elv szerint működjön, ki kell 
egészíteni megfelelő szoftverrel. Feltételezzük a hardverről, hogy olyan áramköröket tartalmaz, ami 

alkalmas a szoftver fogadására. A szoftver egymáshoz rendelt programok összessége. 

6.1.1 Szimbolikus programozás 
Azt tudjuk, hogy a program, az utasítások algoritmus szerinti végrehajtása. Az elemi, 

nevezhetjük hardver közeli utasítások végrehajtása fázisokra felbontható, ezek: 
o Az utasítás kezdőcímének megadása: amit a BIOS, a periféria vagy az operációs 

rendszer adja a gépnek, ez lehet az ember, vagy beolvasott kezdőcím. 

o Utasítás előkészítés vagy lehívás: ebben a fázisban, az utasításszámláló regiszter (PC) 

tartalma alapján a gép kikeresi a központi tárból a soron következő utasítást és átviszi 
a vezérlőegység utasításregiszterébe (UR) 

o Utasításszámláló regiszter tartalmának növelése: ez a PC tartalmának növelésével a 

következő utasítás memóriabeli címét állítja elő, ez a PC tartalmának 1-el, 
pontosabban 1 utasítás hosszának megfelelő értékkel való növelését jelenti. 

o Műveleti kód értelmezése és az operandus címének meghatározása: az alatt a fázis 

alatt történik egyrészt a műveleti jelrész értelmezése, azaz annak meghatározása, hogy 
milyen műveletet kell elvégezni a gépnek az utasítás hatására, másrészt a 

műveletekhez szükséges az operandus (ok) címének meghatározása kidolgozása. 

o Végrehajtás: ebben a fázisban történik a kijelölt művelet szerinti végrehajtás a kijelölt 

operandussal. Ez magában foglalja az operandusnak a tárolóból történő kikeresését és 
az ALU-ba történő átvitelét. 

o Visszaírás: az eredményt előírt memória helyre történő írása. 
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Nézzük meg részletesebben, az előzőekben felsorolt utasítás végrehajtást hogyan zajlik le a gépben.  

Az utasítás kezdőcímének megadása:  

A legelső lépés, itt adjuk meg az első utasítás memóriában lévő címét, ami egy azonosító, a memória 
cellát azonosítja. A kijelölt memóriacella 

bitkombinációja szükséges a program további 

lépéseihez. Az látható, hogy a PC (program counter) 
beállítása az címsínen érkező információval valósul 

meg.  

A címsín perifériáról vagy központi tárból kaphat 

kezdőcím információt. Az ábra jelöléseinek 
magyarázata: az AS az adatsínt, a CS a címsínt, UR 

utasítás regiszter, DK dekódoló. 

A program kezdőcímének megadása után az utasítás 
előkészítés és lehívás feladatrész a következő fázis. 

Utasítás előkészítés vagy lehívás:   

A Neumann-elv miatt a programnak először a memóriából le kell hívni azt, hogy mit kell elvégeznie, 
ez a program egy lépése. A program egy ilyen lépését nevezzük most utasításnak. Ez mindig vezérlő 

és a memória kapcsolatát jelenti. Az előző pontban leírtakat ismételve az utasítás számláló regiszter 

(PC) tartalma alapján a gép kikeresi a központi tárból a 

soron következő utasítást, és azt beírja az utasítás 
regiszterbe. A lépéseket megszámozva hét lépést írhatunk le. 

Kövessük végig a 5. ábra rajzát és írjuk le az egyes 

lépéseket. 
A blokkvázlatunk a központi tárolóval egészült ki. A 

központi tároló CR regiszteren keresztül kapcsolódik a 

címsínre (CS) és AR regiszteren keresztül az adatsínre (AS). 

Az előzőekben megemlítettük az utasítás regisztert (UR). A 
két egység az adat és a címsínre regisztereken kapcsolódik, 

melyek elválasztást végeznek az adott egység és a 

sínrendszer között. A regiszter nem más, mint átmeneti 
tároló. Nevéből következik a funkciója, hogy az egyes 

egység információit rövid ideig tárolja. 

Nézzük az egyes lépéseket: 
 

 1. PCCS   programszámláló információja a címsínre 

2. CSCR    címsínről a memória címregiszterébe 

3. CRAR    a címzett tároló cella tartalma a központi tár adatregiszterébe 

4. ARAS   a memória adatregiszterből az adat sínre 

5. ASUR    az adatsínről a vezérlő utasítás regiszterébe 

6. URDK    az utasítás regiszterből a dekódolóba, eldől, hogy cím vagy adat 

7. DKUR    a dekódoló az utasítás regiszternek; tudjuk, hogy cím vagy adat 

 

Az előbb leírt utasítás lehívást FETCH-nek nevezzük. Minden utasítás utasításlehívással kezdődik. Az 

ilyen programozást szimbolikus programozásnak nevezzük, mert a villamos mennyiségek beállítására 

egyedi szimbólumokat képeztünk. A processzorgyártó megadja a saját szimbólumait és azt is, hogy azt 
mire és milyen követelmények betartása mellett használhatjuk.  
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54. ábra 

 

 

Sínrendszer 

CS 

AS 

UR PC 

DK 

IDŐZÍTŐ 

Vezérlő 

 
53. ábra 
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6.1.2 Az Intel szimbólumai 

A nyelv elemi szimbólumait a karakterkészlet adja. A karakterkészlet karaktereihez az ASCII  az 

American Standard Code for Information Interchange szavak kezdő betűi, valamint az EBCDIC 
betűszó az Extended Binary Coded Decimal Interchange Code szavak kezdő betűiből épül fel és e 

szabványok szerint rendelnek 7-, illetve 8 bites értéket.   

6.1.3 Az ASCII 7 bites kódrendszer 

Nagybetűk: A,B,C, D,E,F,G,H ,I, J, K, L, M, N,O, P,Q, R,S,T,U,V, W, X, Y, Z 

Kisbetűk:  a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z 

Számjegyek:  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Speciális karakterek,  a műveleti jelek, határoló jelek és írásjelek:  +, -, *, I, =, (), [], <>, ;, ',  ., ", 
_, :, ?, @, $, & 

Egyéb karakterek a nem látható jelek, de a szöveg tagolásához elengedhetetlenül szükségesek ezek a 

szóköz (space), tabulátor( tab), kocsi vissza (carriage-return), és a soremelés ( line-feed). 

A karakterekhez rendelt kódtábla: 

 
  

Dec Hx Oct Char D

ec 

Hx Oct Html Chr 

0 0 000 NUL (null) 32 20 040 &#32; Space 

1 1 001 SOH  (start of  heading) 33 21 041 &#33; ! 

2 2 112 STX  (start of text) 34 22 042 &#34; „ 

3 3 003 ETX  (end of text) 35 23 043 &#35; # 

4 4 004 EOT  (end of transmission) 36 24 044 &#36; § 

5 5 005 ENQ  (enquiry) 37 25 045 &#37; % 

6 6 006 ACK  (acknowledge) 38 26 046 &#38; & 

7 7 007 BELL  (bell) 39 27 047 &#39; ’ 

8 8 010 BS  (backspace) 40 28 050 &#40; ( 

9 9 011 TAB  (horizonta tab) 41 29 051 &#41; ) 

10 A 012 LF  (NL line feed,new line) 42 2A 052 &#42; * 

11 B 013 VT  (vertical tab) 43 2B 053 &#43; + 

12 C 014 FF  (NP form feed, new page) 44 2C 054 &#44; , 

13 D 015 CR  (carriage return) 45 2D 055 &#45; - 

14 E 016 SO  (shift out) 46 2E 056 &#46; . 

15 F 017 SI  (shift in) 47 2F 057 &#47; / 

16 10 020 DLE  (data link escape) 48 30 060 &#48; 0 

17 11 021 DC1  (device control 1) 49 31 061 &#49; 1 

18 12 022 DC2  (device control 2) 50 32 062 &#50; 2 

19 13 023 DC3  (device control 3) 51 33 063 &#51; 3 

20 14 024 DC4  (device control 4) 52 34 064 &#52; 4 

21 15 025 NAK  (negative acknowledge) 53 35 065 &#53; 5 

22 16 026 SYN  (synchronous idle) 54 36 066 &#54; 6 

23 17 027 ETB  (end of trans. block) 55 37 067 &#55; 7 

24 18 030 CAN  (cancel) 56 38 070 &#56; 8 

25 19 031 EM (end of medium) 57 39 071 &#57; 9 

26 1A 032 SUB  (substitute) 58 3A 072 &#58; : 

27 1B 033 ESC  (escape) 59 3B 073 &#59; ; 

28 1C 034 FS (file separator) 60 3C 074 &#60; < 

29 1D 035 GS (group separator) 61 3D 075 &#61; = 

30 1E 036 RS (record separator) 62 3E 076 &#62; > 

31 1F 037 US (unit separator) 63 3F 077 &#63; ? 

           
1. táblázat 
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Dec Hx Oct Html Chr Dec Hx Oct Html Chr 

64 40 100 &#64; @ 96 60 140 &#96; ` 

65 41 101 &#65; A 97 61 141 &#97; a 

66 42 102 &#66; B 98 62 142 &#98; b 

67 43 103 &#67; C 99 63 143 &#99; c 

68 44 104 &#68; D 100 64 144 &#100; d 

69 45 105 &#69; E 101 65 145 &#101; e 

70 46 106 &#70; F 102 66 146 &#102; f 

71 47 107 &#71; G 103 67 147 &#103; g 

72 48 110 &#72; H 104 68 150 &#104; h 

73 49 111 &#73; I 105 69 151 &#105; i 

74 4A 112 &#74; J 106 6A 152 &#106; j 

75 4B 113 &#75; K 107 6B 153 &#107; k 

76 4C 114 &#76; L 108 6C 154 &#108; l 

77 4D 115 &#77; M 109 6D 155 &#109; m 

78 4E 116 &#78; N 110 6E 156 &#110; n 

79 4F 117 &#79; O 111 6F 157 &#111; o 

80 50 120 &#80; P 112 70 160 &#112; p 

81 51 121 &#81; Q 113 71 161 &#113; q 

82 52 122 &#82; R 114 72 162 &#114; r 

83 53 123 &#83; S 115 73 163 &#115; s 

84 54 124 &#84; T 116 74 164 &#116; t 

85 55 125 &#85; U 117 75 165 &#117; u 

86 56 127 &#86; V 118 76 166 &#118; v 

87 57 127 &#87; W 119 77 167 &#119; w 

88 58 130 &#88; X 120 78 170 &#120; x 

89 59 131 &#89; Y 121 79 171 &#121; y 

90 5A 132 &#90; Z 122 7A 172 &#122; z 

91 5B 133 &#91; [ 123 7B 173 &#123; { 

92 5C 134 &#92; \ 124 7C 174 &#124; | 

93 5D 135 &#93; ] 125 7D 175 &#125; } 

94 5E 136 &#94; ^ 126 7E 176 &#126 ~ 

 
2. táblázat 

 

6.2 A x86 processzor regiszterei 

 
A processzor egyes egységeit a sínrendszer kapcsolja össze, az utasítások a sínrendszeren keresztül 

jutnak a kiválasztott helyre. A sínrendszeren szállított utasítást a minden regiszter látja, ha egy 

regiszter kijelölt, akkor felveszi az utasítás állapotát. A regiszterek oldják meg a sínrendszer és az 
önálló egységek kapcsolatát. Az x86-os processzorban egészszámok kezelésére alkalmas regisztereket 

találunk. 
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AX 
Accumulator 

AH AL 

BX 
Base 

BH BL 

CX 
Count 

CH CL 

DX 
Data 

DH DL 

          

SP Stack pointer 

BP Base pointer 

SI Source index 

DI Destination Index 

          

CS Code segment 

DS Data segment 

SS Stack segment 

ES Extra segment 

          

IP Instruction pointer 

          

    OF DF IF TF SF ZF  AF  PF  CF  Flags 

          

 
3. táblázat 

Az Intel 8086/80888 regisztereit látjuk a 3 táblázatban. A korábbi processzorok 8080/8085-tel 

szemben annyi a változás, hogy a programszámláló (PC) helyet információ mutatót használunk (IP). A 

regiszterek felhasználási csoportokat alkotnak, a csoportok a következők: 

 

Ax,Bx,Cx,Dx általános regiszterek 

Sp,Bp mutató regiszterek 

Si,Di index regiszterek 

Cs,Ds,Ss,Es szegmens regiszterek 

Ip programlépés számláló 

Flags processzor állapotjelző 

 
 

4. táblázat 

Általános regiszterek 
A regiszterek 16 bitesek, elérésük a nevükre hivatkozással történik. Kiváltságos tulajdonságuk, hogy a 

8 bitenként is elérhetők. Két részre alacsony (low) a 0-7 bit, és magas (high) 8-15 bit helyértékre 
bontható. A regiszterrészek így külön-külön meghívhatók, ha például az Ax regiszter x helyére L 

(low)-t vagy H (high)-t helyettesítünk akkor AL, AH regisztereket kapjuk, amit 8 bitesként 

kezelhetünk. 

Mutató regiszterek 
Három regisztert sorolhatunk ide, az SP, BP és IP mutató regisztereket. A mutatóregiszterek a 

memóriaterület egy adott pontját jelöli meg, ezért csak szegmens regiszterrel együtt adhatók meg. Az 

SS:SP a  verem tetejét jelenti, a DS:BP az adatszegmens a BP szegmens értékének megfelelő 
adatcímet tartalmazza, a CS:IP a következő utasítás címét adja. Az utóbbi –CS:IP- önkényesen nem 

adható meg, a többi bármilyen értéket tartalmazhat. 

 
Index regiszterek 

Memóriahivatkozásra használjuk, az összefüggő adatterület adatainak bájtos elérésére, természetesen 

megfelelő szintaktikai követelmények betartásával. Pl [SI] vagy [DI]. Felhasználása a memória 
címzési módjától függ, ezért felhasználhatjuk indexcímzésre, index_relatív címzésre, bázis_index 

címzésre, és bázis_index_relatív címzésre. 
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Szegmens regiszterek 

Segítségükkel a összefüggő memóriaterületet jelölhetünk ki, ahol az általuk megadott funkciót 

végezhetünk el. Például a CS kódszegmens az általunk írt programot tartalmazza, A DS, ES 
szegmensek adat szegmensek, itt helyezhetjük el az általunk létrehozott és elnevezett elemi és 

összetett objektumokat. A létrehozott objektumoknak neve, memória címe értéke van. Attól függ, 

hogy az objektum mely jellemzőhöz férünk hozzá, nevezzük változónak, nevesített konstansnak stb. 

Flags regiszter 

A 3. táblázatban látható a regiszter egyes bitjeihez rendelt funkció. Az üresen hagyott bithelyek nem 

hozzáférhetőek. Részletesen felhasználásakor említjük meg. 

6.3 Memóriakezelés 
A memóriakezelés jelenti azt, hogy a forrásnyelv milyen lehetőséget ad a memóriában lévő adatok 

elérésére. Az assembly program szegmenseket jelöl ki. Egy programban összesen 4 szegmens adható 

meg. Természetesen egy szegmens részszegmensek csoportja is lehet, de ez csak lehetőség a 
szegmensen belüli elhatárolásoknak. A szegmensek kijelölését a szegmens regiszterekkel adjuk meg. 

A regiszterek nevét a fordítóprogram értelmezi, majd a regiszter nevéhez rendel egy memória címet. A 

névvel kijelölt kezdőcímhez ofszet címeket adhatunk meg különböző formában, ezt nevezzük címzési 
módszernek. 

Címzési módok:  

- közvetlen címzés  
- báziscímzés 

- indexcímzés 

- bázis+relatív címzés 

- index+relatív címzés 
- bázis+index címzés 

- bázis+index+relatív címzés 

A felsorolt címformátumokat utasításokkal valósítjuk meg, ezért csak az utasítások ismerete után 
vesszük sorra a konkrét megvalósításokat. 

6.4 Utasításkészlet 

Az assembly utasítás a mnemonikból és az operandus(ok)ból áll. A mnemonik vagy műveleti kód egy 
olyan szimbólum, általában angol szavak kezdőbetűiből összeállított mozaikszó, ami egyértelműen 

meghatározza a végrehajtandó műveletet, és utal az operandusok darabszámára. Az utasítás tartalmaz 

egy címzési módot, amit az alkalmazott operandus attribútuma, közvetett utalásként hordoz az 
eredmény számításához. Általunk létrehozott adatokat memóriaszegmensben tároljuk, ez három 

szegmens, az adat- (ds) , az extra- (es) és a verem (ss) szegmens. Szegmens elérését regiszterei 

segítségével tehetjük meg úgy, hogy a szegmens kezdőcímét az assembler (fordító) jelöli ki, ehhez 

képest adhatjuk meg az eltolás (displacement) mértékét. 
Összefoglalva az elmondottakat, egy 16 bites utasítás általános felépítését rajzoltam fel, ami alapja a 

következőkben részletezetteknek. 

 
15 0 

MK CM Eltolás 

 
55. ábra 

Ahol : 

MK  műveleti kód a végrehajtandó művelet kódja (mnemonik) 

CM  címzési mód, a cím kiszámítására utal 
D  displacement (eltolás). 
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6.4.1 Adatmozgató utasítások 

A számítógép különböző egységei közötti adatmozgást értjük ezen. Összesen 14 ilyen utasítás van, 

amit tovább csoportosíthatjuk. 
 

Általános célú utasítások 

MOV bájt vagy word nagyságú adat mozgatása 

PUSH word nagyságú adat elhelyezése a verembe 

POP word nagyságú adat kiemelése a veremből 

XCHG bájt vagy word nagyságú adatcsere 

XLAT bájt fordítás Al  egy kijelölt elemével 

 
 

5. táblázat 

I/O utasítások 

IN input byte vagy word 

OUT output byte or word 

  
6. táblázat 

 

Objektum cím 

LEA effektív cím betöltése 

LDS mutató betöltése DS-be 

LES mutató betöltése ES-be 

 
 

7. táblázat 

FLAG utasítások 

LAHF Az AH regiszterbe tölti a flag tartalmát 

SAHF Tárolja a flag tartalmát az AH regiszterben 

PUSHF A veremben elhelyezi a zászlók tartalmát 

POPF A veremből visszaállítja a zászlók tartalmát 
 

8. táblázat 

Utasítások részletezése 

6.4.1.1 Általános célú utasítások. 

MOV (Move Byte or Word) utasítás 

Az egyik legfontosabb, legsokoldalúbb assembly parancs. Az angol move - mozgat szóból 

képzett szótöredék - mnemonik. A MOV utasítás kétoperandusú művelet, mindig az értéket 

mozgatjuk a célba. Szintaktikája: 

MOV  cél, érték 

Az utasításban a cél, érték variációkat a 9. táblázatban foglaltam össze. 

 

MOV 

CÉL ÉRTÉK 

regiszter memória 

memória regiszter 

regiszter regiszter 

memória konstans 

regiszter konstans 

szegmens regiszter memória 

memória szegmens regiszter 

regiszter szegmens regiszter 

szegmens regiszter regiszter 

9. táblázat 
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A 9. táblázat első utasításainak kifejtése. 

MOV regiszter, memória 

A memóriából adatot kivenni különböző utasításformában tehetjük meg, ezt memória hozzáférésnek, 
vagy címzési módnak nevezzük. A 6.3 fejezetben felsoroltam a memória hozzáférést. A memória 

hozzáférésnek két nagy csoportja van, a közvetlen és a közvetett címzés. A közvetlen címzésnél a 

szegmens regiszter által kijelölt memória terület egyetlen adatának címét adjuk meg, a közvetett 
címzésnél az eltolás mellett relatív értékeket is megadhatunk. 

Közvetlen vagy direkt címzés 

Közvetlen vagy direkt címzés az, mikor a szegmensben lévő memóriacímet közvetlenül hexadecimális 

kódban megadjuk. Legyen a forrás a DS regiszter által kijelölt memóriaterület, és annak egy adatcíme 
000FFh, e címen tárolt adat 533E hexadecimális érték. Későbbiekben 533Eh jelölést alkalmazom, 

ahol a h értelem szerűen a hexadecimális értéket jelenti. Memóriában egy címen szó nagyságú adatot 

tárolunk. 

 

Memória 

cím 

000FFh 

MOV AL, DS:[000FFh] 

 

53 

 

AH 

MEMÓRIA AX regiszter 

3E 

AL 3E 

 

 
56. ábra 

 

 

A MOV AL, DS:[000FFh] utasítással a [000FFh] című memóriatartalom két bájt adatából az alsó bájt 

kerül elhelyezésre az AX regiszter alsó bájtba (AL).  

A regiszter felső bájtja akkor fogad értéket, ha AL helyet, AH utasítást adjuk ki. Szintaktikailag MOV 

AH, DS:[000FFh] utasításként jelenik meg, szemantikailag a memória [000FFh] címen lévő 533Eh 
érték alsó bájtját 3Eh küldi az AH regiszterbe. 

 

Memória cím 

000FFh 

MOV AH, DS:[000FFh] 

 

53 3E AH AL 

MEMÓRIA AX regiszter 

3E 

 
57. ábra 

Az egy címen 16 bites nagyságú memória értéket csak 16 bites regiszterben tudjuk elhelyezni, ez azt 

jelenti, hogy a teljes regiszterméretre szükségünk van. 
  



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

41 

 

 

 

Memória cím 

000FFh 

MOV AX, DS:[000FFh] 

 

53 3E AH AL 

MEMÓRIA AX regiszter 

53 3E 

 

 
58. ábra 

 Az utasítással a AH –ban 53h, a AL regiszterrészben 3Eh értéket helyezünk el. 

A közvetlen címzés általános felépítése 

 

 

15 0 

MK CM Eltolás 

Effektív cím 

Explicit címadás + 

 
59. ábra 

 

Az effektív címet a szegmens kezdőcímhez mért eltolás mértékét hexadecimális számértékben kell 

megadni. Az 56, 57, 58. ábrán a közvetlen címzés egy-egy esete látható. A szegmensünk, most DS 

szegmens, ami a fordítótól megkapja a kezdőcímét. A megkapott címtől kezdődően tárolhatunk adatot 
a DS-ban. A közvetlen címzés jelent egy olyan skaláris értéket, amit megadva a címkeresés eltolási 

címértéknek tekint. 

 

A közvetett vagy indirekt címzés. 

A szegmentáláskor a szegmensregiszter által kijelölt memóriaszegmenshez a fordító hozzárendel egy 

kezdőcímet. Ettől a kezdőcímtől számíthatjuk a szegmenscímeket, amit különböző regiszter 

címértékekkel egészítünk ki. A különböző címzési módokat egy séma rajz foglalja össze 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉT 

REGISZTER 

EU 

BIU 

Vagy 

Vagy 

Vagy 

Vagy Vagy 

Vagy 

Vagy 

Vagy 

EGY 

REGISZTER 

BX 

BP 

SI 

DI 

BX SI 

+ 
Explicit 

értékadás 

Fizikai cím 

BP DI 

CS: [0000] 

+ 

SS:[0000] 

ES:[0000] 

DS:[0000] 

+ 

+ + 

 
60. ábra 

A 60. ábra lényege, hogy a címértéket megadhatjuk egy regiszter értékével (egyszerű címzés), két 

regiszter értékének összegével (összetett címzés), egy regiszter értékével és explicit értékadással 
(egyszerű relatív címzés), vagy két regiszter értékével és explicit érték hozzárendeléssel (összetett 

relatív címzés). Az így képzett címet effektív címnek nevezzük. A fizikai címet az alkalmazott 

szegmens kezdőcímének négybites eltolásával nyerjük, majd hozzáadjuk az effektív címet. 

Egyszerű címzés 

Egyszerű címzésnél a címértéket hordozó regiszter a bázis- vagy index regiszter. A regiszter értékét az 

eltolás értékének hozzáadásával egészül ki. Egyszerű címzésnél az eltolás értékét a fordító 

automatikusan rendeli a regiszterértékhez, az így nyert összegzett értéket az egyszerű címzés effektív 
címértékének (effective address) nevezzük. 
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Regisztercímzés 

A regisztercímzések típusait összefoglalva, négy címzésfajtát kapunk. A címzések speciális 

felhasználást tesznek lehetővé 

 

MK CM Eltolás (displacement) 

Effektív cím + [BX] 

Utasítás formátuma 

MOV AX, DS:[BX] 

Bázisregiszter címzés 

 
61. ábra 

A 61.ábra DS adatszegmens adatát teszi az akkumulátor regiszterbe (AX) a bázisregiszter BX 
segítségével. Természetesen extraszegmensből ES is kivehetünk adatot. 

 

MK CM Eltolás (displacement) 

Effektív cím + [BP] 

Utasítás formátuma 

MOV AX, SS:[BP] 

Bázisregiszter címzés 

 
62. ábra 

A 62.ábra bázisregiszter címzés címhordozója a bázispointer regiszter (BP). A bázispointer regiszter a 
veremszegmens (SS) címzését oldja meg. Alkalmazása csak a verem tulajdonsága szerint történhet.  

A regisztercímzés következő típusa az indexelt címzés. 
 

Indexregiszter címzések 

MK CM Eltolás (displacement) 

Effektív cím + [SI] 

Utasítás formátuma 

MOV AX, DS:[SI] 

 
63. ábra 

Az indexregisztert (SI) forrásként használjuk, a jelentéséből adódóan Source Index, egy összefüggő 

memóriaterület egy része érhető el úgy, hogy a szegmensnév után kettőspont, majd megadjuk kapcsos 

zárójelben az indexregiszter nevét.  
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A kapcsos zárójelben lévő indexregiszter ilyen jellegű szintaktikai megadása jelenti a regiszter 16 bites 

értékének meghívását. A szegmens adatainak kiemelését az akkumulátor regiszterbe, a 

MOV AX, DS:[SI] 

utasítással érjük el.(63.ábra) 

Legyen ES szegmens első nyolc bájt tartalma 

ES:0000 0A 
ES:0001 0D 

ES:0002 FF 

ES:0003 9F 

ES:0004 00 
ES:0005 9A 

ES:0006 F0 

ES:0007 FE 
Az indexünk legyen 0000 értékű. Utasításban így alakíthatjuk ki. 

MOV SI, 0000h 

Most már tudjuk, hogy indexregiszterünk a 0000 hexadecimális kódot tartalmazza. Ezt felhasználva, 
nézzük meg mi lesz az AX tartalma, ha 

MOV AX, ES:[SI] 

utasítást kiadjuk. Mivel AX két 8 bites külön címezhető alsó (AL) és felső (AH) regiszterre bontható, 

ezért SI indexregiszter 0000h meghívása esetén az ES szegmens 0000h és 0001h címen lévő tartalma 
kerül AX regiszterbe, a 0000h cím tartalma az AL-be, a 0001h cím tartalma az AH-ba. Folyamatos 

bekérés esetén szó hosszúságú adat esetén az indexregiszter értékét 2-vel kell növelni. 

 

MK CM Eltolás (displacement) 

Effektív cím + [DI] MOV AX, DS:[DI] 

Indexregiszter címzések 

Utasítás formátuma 

 
64. ábra 

Lehetőségünk van írni a szegmensbe, mivel ebben az esetben a cél a szegmens indexregiszternek a 

Destination Index (DI), regisztert használjuk. (64.ábra) 

 

MOV ES:[DI],AX 

 

Szigorú kitétel nincs, hogy mely regiszter a forrás és mely a cél, de célszerű megnevezés szerint 

használni. Előző példában a ’forrás’ szegmens DS egy elemét kijelölő forrásregiszter SI, mentjük az  
AX regiszterbe, (MOV AX, DS:[SI]), majd az AX tartalmát a ’cél’ szegmens (ES) célindex regiszter 

(DI) által kijelölt helyre.(MOV ES:[DI],AX). 

A szegmensben lévő adatok egy címen egy bájtban tároltak, ezt már szegmens lekérdezésekor leírtam, 
ezért a tárolt bájtokat az index értékek nullától egyesével növelten érhetjük el akkor, ha bájtban 

helyezzük el. Szavanként is kezelhető a memóriaszegmens, akkor az indexértékek 2-vel növelt vagy 

csökkentett értékeit használjuk, a célterületnek is szóméretűnek kell lennie. 
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tömb [6] tömb [7] 

tömb [8] tömb [9] 

tömb [4] tömb [5] 

tömb [12] tömb [13] 

tömb [14] tömb [15] 

tömb [10] tömb [11] 

tömb [2] tömb [3] 

tömb [0] tömb [1] 

tömb [18] 

 

tömb [19] 

 
tömb [16] 

 
tömb [17] 

 

  

  

  

  

ES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES:[0000] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M:[00000] 

    MEMÓRIA  

 0                 7                15                23   31                        39  

 
65. ábra 

 
A beágyazás egy valósághű, de nem valóságos kialakítása a 65.ábra. A memóriának egy részét látjuk, 

M:[00000] virtuális kezdőcímmel. Látható, hogy az adatszélesség 8 bit. A memórián belül létrehoztam 
az ES szegmenst, ezt sem ábrázoltam teljes terjedelemben. Az ES által meghívott memória szegmens 

2
16

-1 nagyságú, kiszámolva 65535bit, de 2
10

bit = 1 kbyte, akkor kerekítve 64 kbyte nagyságú területről 

van szó. A szegmens egy címén lévő adatot a szegmens nevére és kapcsos zárójelben lévő 
indexértékre hivatkozva érjük el. A szegmensen belül létrehozhatunk több objektumot, most a tömböt. 

A tömb adatait hasonlóan érhetjük el, mint a szegmens adatait, csak most a tömb nevével és indexérték 

megadása szükséges. 

A memóriaterület, extraszegmens (ES), része és az adatok bájt és szó (word) méretben is elérhetők, 
bájt lekérdezéskor egyesével szó eseténekkor az indexregisztert kettesével kell léptetni. Az adatok két 

utasítással is elérhetők, egyszer úgy, hogy az ES helyéről emeljük ki, pl 

MOV SI, 0005h 

MOV AX, ES:[SI] 

Az utasítás első részében SI felveszi 0005 hexadecimális értéket, a második utasításban AX 

regiszterbe tesszük az extraszegmens 0005 hexadecimális értékű címmel kezdődő 16 bites adatot. A 
második hozzáférési lehetőség, ha az ES szegmensben létrehozunk egy 8 bites adatot tároló, 20 elemes 

tömböt, aminek kezdőcíme megegyezik az extraszegmens relatív 0005h helyen lévő címmel. A 

kitételek biztosítása után 

MOV SI,0 

MOV AX,TOMB[SI] 

utasítással nyerjük ki az adatot. 

A kinyert adat mindkét esetben ugyan az, így elmondható, hogy a különböző objektumok között 
vannak átfedések. 
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Összetett címzés 

E címzési módnál a szegmens nevének megadása után a címértéket két regisztertartalom- és a 

fordítóprogram által képzett eltolás értékeinek összege adja az effektív címet. Rugalmas lehetőséget 
ad, mert két regiszter tartalmának változtatásával hozhatunk létre összefüggő memória területet, vagy 

lekérdezéskor gyors hozzáférést jelenthet. 

Bázis - indexelt címzés 
A címzéshez bázis és indexregisztert használunk. Lehetőségünk van négy címzési formátum 

kialakítására. Most is az eltolás értékét a fordítóprogram adja  

A 66 és 67.ábra utasításábrázolásban a bázisregiszterhez (BX) a két indexregisztert (SI, DI) értékét 

adhatjuk meg. 

 
Bázis [BX] - Indexregiszter [SI] címzés 

Utasítás formátuma 

MOV AX, ES:[BX+SI] 

MK 

 
CM Eltolás (displacement) 

+ [BX] 

Effektív 

cím 
+ [SI] 

 
66. ábra 

A bázisregiszter és az indexregiszter értékei összeadódnak. 

 

Utasítás formátuma 

MOV AX, ES:[BX+DI] 

MK CM Eltolás (displacement) 

+ [BX] 

Effektív cím + [DI] 

Bázis [BX] - Indexregiszter [DI] címzés 
 

67. ábra 

 

 

A bázis pointer (BP) regiszterrel megoldható összetett bázis-indexelt címzés hasonló megoldást ad, 
mint az előző összetett címzés. A bázisregiszterünk most BX helyett BP lesz, index regiszter DI. 
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Bázis [BP] - Indexregiszter [DI] címzés 

Utasítás formátuma 

MOV AX, ES:[BP+DI] 

MK CM Eltolás (displacement) 

+ [BP] 

Effektív 

cím 
+ [DI] 

 
68. ábra 

Második esetben indexregiszterünk SI. 

 

 

Bázis [BP] - Indexregiszter [SI] címzés 

Utasítás formátuma 

MOV AX, ES:[BP+SI] 

MK CM Eltolás (displacement) 

+ [BP] 

Effektív 

cím 
+ [SI] 

 
69. ábra 

 

 

Relatív címzések 

A relatív címzések az eltolás (displacement) értékének explicit megadását jelenti. E címzési 
formátumban a fordítóprogram által megadott szegmens kezdőcím a relatív nulla érték. A relatív nulla 

értéktől eltérő kezdőcím az explicit módon megadott skalár érték, ehhez a skalár értékhez rendelhetjük 

hozzá az egyszerű illetve az összetett címformátumokat. Előzőek szerint minden összetett címzésre 
alkalmazható, ekkor a vizsgált memóriaterület kezdete egy megadott értékét, amit nem a 

fordítóprogram, hanem a programozó explicit módon ad meg. Ábrázolását úgy kell értelmezni, hogy 

az eltolás (displacement) relatív 0000h értékéhez hozzáadódik a programozó által megadott érték. 
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MK CM Eltolás (displacement): ’0000h’ 

Explicit eltolás=’ 0Dh’ + 

[SI] 

Utasítás formátuma 

MOV AX, DS:[SI+0Dh] + Effektív cím 

 
70. ábra 

 

A 10. táblázatban összefoglaljuk az alkalmazható relatív címzéseket. A relatív érték természetesen 

nem csak a táblázatban megadott érték lehet, hanem a program által is engedélyezett értékek.  

 

s.sz utasítás címzési mód 

1 ES:[BX+0Ch] vagy ES:[BP+0Ch]  bázis-relatív 

2 ES:[SI+0Ch] vagy ES:[DI+0Ch] index-relatív 

3 ES:[BX+SI+0Ch] vagy ES:[BX+DI+0Ch] bázis-index-relatív 

4 ES:[BP+SI+0Ch] vagy ES:[BP+DI+0Ch] bázis-index-relatív 

10. táblázat 

Az utasítás minden felsorolt összetett utasításra alkalmazható. 

A 9. táblázat 2. utasításának kifejtése 

 

MOV memória, regiszter 

 

A 9. táblázat első és második utasítása közötti különbség a memória olvasása és írása. Míg az első 
a memória olvasását, addig a második annak írását jelenti. A memória elérése, - címzése -, mindkét 

esetben ugyan olyan formátumú, a különbség az, hogy a memóriát forrásként vagy célként 

használjuk. Az utasítással a regiszter tartalmát helyezzük el, a különbözően címezhető memória 
szegmensben. Legyen a regiszterünk AX, a szegmensünk DS adatszegmens. 

 

s.sz utasítás formátum a cél címzésformája 

1 MOV DS:[003Ch], AX direkt, címzés 16bit 

2 MOV DS:[003Ch], AL direkt, címzés 8bit 

3 MOV DS:[003Ch], AH direkt, címzés 8bit 

11. táblázat 

 
Direkt címzéskor a forrás lehet 8 (AL,AH) vagy 16 (AX) bites adat. A címeltolást számként megadva, 

erre a címre a forrás függvényében lehet egy címhez tartozó 8 (byte) vagy 16 (word) bit hosszúságú 

adatot elhelyezni. 
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1 MOV DS:[BX], AX indirekt regiszter 16 bit 

2 MOV DS:[BX], AL indirekt regiszter 8 bit 

3 MOV DS:[SI], AX indirekt regiszter 16 bit 

4 MOV DS:[SI], AL indirekt regiszter 8 bit 

5 MOV DS:[DI], AX indirekt regiszter 16 bit 

6 MOV DS:[DI], AL indirekt regiszter 8bit 

12. táblázat 

Az indirekt regiszter címzés adathossza lehet 8 vagy 16 bites, kivételt képez a 12. táblázat 

 

 
1 MOV DS:[BX+SI], AX összetett címzés 

2 MOV DS:[BX+DI], AX összetett címzés 

3 MOV DS:[BP+SI], AX összetett címzés 

4 MOV DS:[BP+DI], AX összetett címzés 

13. táblázat 

 
9.táblázat 3. utasítása regiszter-regiszter közötti adatmozgatás. 
 

MOV AX, CX 

A forrás CX 16 bites adatát mozgatjuk a 16 bites AX regiszterbe. Feltétel az azonos adatméret. A 8 
bites adatok mozgatására két 8 bites regiszter szükséges. 

MOV AH, CL 

A bájtos adatokat a egy 16 bites regiszterben is mozgathatjuk. 

MOV BL, BH 

Adatmozgatások után a forrás és a cél adata egyező lesz. 

 

9.táblázat 4. utasítása memória-konstans közötti adatmozgatás. 

MOV tomb[SI],0Ah 
 Memória területen létrehozott tomb, mint például ahogy a 65.ábrán tettük, feltölthető szám konstans 

értékkel. Az ilyen típusú konstanst literal konstansnak nevezzük, mivel csak értékkel rendelkezik.  
 

9.táblázat 5. utasítása regiszter-konstans adatmozgatás 

MOV CL,02h 

A számoló regiszter alsó bájtja fogadja a 02 hexadecimális értéket. A szegmens regiszterek 

kivételével minden regiszter fogad word hosszúságú konstans értéket, amelyik regiszter 

rendelkezik alsó-felső bájttal azok bájt méretű is elhelyezhető. 
9.táblázat 6. utasítása szegmens regiszter- memória adatmozgatás 

MOV DS,TOMB[SI] 
Az adat szegmenst (DS) 16 bites helyére mozgattuk a tomb[si] értékét. A TOMB egy általunk definiált 

memóriaterület, melynek SI címértéke által kiválasztott helyen lévő értéket mozgattuk DS regiszterbe.  

 

9.táblázat 7. utasítása memória-szegmens regiszter adatmozgatás 

MOV TOMB[SI],ES 

Nem minden szegmens adata tölthető át a memória más területére, pl CS, DS 

 
9.táblázat 8. utasítása regiszter-szegmens regiszter adatmozgatás 

MOV AX, ES 
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9. táblázat 9. utasítása szegmens tegiszter-regiszter adatmozgatás 

MOV DS, AX 

 
A veremkezelés utasításai  
Az általános célú utasítások között soroltam fel a két utasítást, a PUSH és POP utasításokat. 

Szükségünk van a verem szerkezetének ismeretére. A verem fogalmát, mint adatszerkezeti fogalom, a 

programozási nyelvek mindegyike ismeri, habár a kezelése eltérhet egyes nyelvi rendszerekben. 

 

Az assembly nyelv verem szegmense: 

A verem szegmenst a 8080 és 8086 processzorok a kapcsolódó memóriában két regiszter segítségével 

alakítja ki. A verem szegmens regiszter SS a verem méret szerkezetét 65 535 bit (64 kbájt) címet 
tartalmaz és ehhez egyenként 8 bit adatszélesség tartozik. Az adatszélesség szó (word) méretben 

hívható meg, akkor a címértékek változása kettő. A 64 kbájtnál több cím esetén újra indul a verem 

legelőször beírt értéke és felülírja az adatokat a szükséges címig. Elmondhatjuk, hogy a cím körbejár. 
A verem mutató regiszter (SP) az aktuális adatelérésre mutat, ami a mozgatható adat, ezt a verem 

tetejének nevezzük. A verem adataihoz nem tetszőlegesen sorrendben férhetünk hozzá, hanem csak a 

tetejére tehetünk rá, és csak a tetejéről vehetünk le.  
 

Nézzünk meg egy lehetséges verem felépítést. 

 

 
 

cím adat   

     

0400 AF 12  POP AX 

0402 12 01  POP BX 

0404 32 DE   

0406 01 11   

0408 23 A2   

040A 26 B7   

040C FF 19   

040D 42 78   

040F 32 CD   

0411 24 62   

     

 52FC SS a verem alja 

     

 0400 SP a verem teteje 

     
71. ábra 

 
A veremből adatot kivenni a POP utasítással tudunk, egy kiemelt elemet a pop utasítás után megadott 

objektumban helyezzük el. Az első lépés 

POP AX 

utasítással a 0400h veremszegmens tetejét (SP) jelző címen lévő adatot az AX  regiszterben helyezzük 

el. Az utasítás után a verem teteje a 0402h kód lesz és ezt az értéket vesz fel a verem mutató (SP). 

Most már kivehetjük a BX regiszterbe a következő adatot. 

POP BX 

A kiadott utasítás hatására ismét változik BP értéke 0406h kódra.  
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Adatot a veremben adatot elhelyezni a PUSH utasítással tudunk. A 72.ábra az adat elhelyezést 

ábrázolja. 

 

cím adat   

     

0400 AF 12  PUSH AX 

03FE 12 01  PUSH TOMB[SI] 

03FC 32 DE   

03FA 01 11   

03F8 23 A2   

03F6 26 B7   

03F4 FF 19   

03F2 42 78   

03F0 32 CD   

03EE 24 62   

     

 52FC SS a verem alja 

     

 0400 SP a verem teteje 

     
72. ábra 

 
Amíg az előző lépésben a veremből kivett adatok (POP) minden lépésével növekedett a verem tetejére 
mutató (SP) címérték, addig a veremben elhelyezett adatműveletkor PUSH minden lépéskor kettővel 

csökken SP-t. A 0400h címérték a 

PUSH AX 

utasításra az AX regiszterben lévő adat a verembe kerül és a veremmutató a 03FE címre lép. 

A 03FE címről a 03FC címre akkor kerül a veremmutató, ha programfutás túllép a  

PUSH TOMB[SI] 

utasításon és a tömb SI indexregiszter helyén lévő értéket beemeli a verembe. 
A veremkezelő utasítások egy oparendus műveletű utasítások, mivel a kiválasztott veremkezelő 

utasítás meghatározza azt, hogy az alkalmazott operandus mikor cél és mikor forrás. 

A céloperandus. 
A céloperandus az, mikor a veremből kiemelt adatot a POP mnemonik segítségével az operandusba 

helyezzük. A mnemonik használatakor alkalmazható operandus lehet regiszter, segmens regiszter 

(kivéve CS) és a memória. Felsorolva az utasítások táblázata a 14. táblázat. 

POP DX regiszter 

POP DS szegmens regiszter 

POP TOMB[SI] memória 

14. táblázat 

Az operandus mérete minden esetben szó hosszúságú (word). 

A forrásoperandus 

Meghatározása a céloperandushoz hasonló. A forrásoperandus az, mikor a verembe elhelyezett adatot 

a PUSH mnemonik segítségével az operandusból áthelyezzük. A felhasználható operandusokat 
felsorolhatjuk, regiszter, szegmens regiszter és a memória. Most a kódszegmens CS felhasználható. 
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PUSH SI regiszter 

PUSH ES szegmens regiszter 

PUSH TOMB[SI] memória 

15. táblázat 

Adatcsere utasítás 

XCHG (exchange) 
Két azonos hosszúságú operátor adatcseréjéhez tartozó mnemonik. Rövidítése az eXCHanGe (csere) 

szó kiemelt betűiből épül fel. Bájt vagy word nagyságú adatcsere. A forrás és cél szempontjából a 

következő táblázat adható meg. 

XCHG AX, BX regiszter-regiszter 16 bit 

XCHG TOMB[SI], AX memória-regiszter 16 bit 

XCHG AL, BL regiszter-regiszter 8 bit 

16. táblázat 

XLAT (translate-table) 
Kód konverzió saját tömbből XLAT utasítás kiadásával. Ismerve a gépben lévő ASCII kódtáblázatot 

az XLAT utasítással az általunk meghívott saját tömbű karakter hexadecimális kódját kapjuk vissza. 

A megírt programban az adatszegmensben deklaráltuk a 

saját tömbünket mgh azonosítóval. Az azonosító egy 
olyan string, ami bájt nagyságú karakterekből áll. A saját 

tömbünk egy karakterét a 0-ról induló sorszámmal 

tudjuk beazonosítani. Most a 0-hoz az a tartozik. A 
beazonosított karakter sorszámát az al regiszterben 

helyezzük el. mov al,0. Következőkben a bx regiszterrel 

megadhatjuk a táblázat kezdőcímét. mov bx,10, nem 
kötelező, mivel a bázis címértékhez rendeli az ofszet 

címértékeket, ami nulláról induló egészértékű 

növekedésként veszi figyelembe. A bázis értéktől 

helyezzük el ofszet címmel a saját tömbünket a mov bx, 

offset mgh utasítással. Mivel az xlat utasítás független 

bx regiszter értékétől, mert indexsorszámú ofszet címre 

ad hexadecimális karakter értéket, ezért mondhatjuk azt, 
hogy csak bázis címértékre (bx) pozícionálja saját 

tömbünket.  

Az xlat operandus nélküli utasítással az al regiszterben 

lecserélődik a sorszám, a vele meghatározott tömb 
karakterének hexadecimális ASCII kódjával. Most a 

sorszám a 0, a tömb első eleme, az ott lévő karakter ’a’ 

aminek hexadecimális kódja 61h. Ez a 61h érték lesz al 
tartalma. 

I/O utasítások 

A 8086 és 8088 processzorok mindegyike nagy I/O felülettel rendelkezik. Az I/O felület elkülönül a 
memória területtől és az utasítások a CPU és a I/O felület között zajlik. Az I/O eszközöket el lehet 

helyezni a memória területén (dedikált memória), ekkor az erőforrások kezelését címzési móddal kell 

megoldani. A nagy átviteli sebesség elérésére lehet használni a közvetlen hozzáférésű vezérlőket, 

illetve a 8089 I/O processzort. A processzor I/O terület fogadására 64kbájt 8 bites vagy 32kbájt 16 
bites portot alakítottak ki. Az adatkezelés az akkumulátor regiszter és a portok között utasításban 

valósul meg, a bájt nagyságú az AL és port szám között, a word nagyságú átvitel az AX és helyi I/O 

kapcsolatot végző adatregiszter DX között. 
  

model small 

.stack 

data segment 

mgh db 'aáeéiíoóöőüűuú' 

data ends 

code segment 

assume cs:code, ds:data 

start: 

mov ax, data 

mov ds,ax 

mov al,0 

mov bx,10 

mov bx,offset mgh 

xlat 

exitcode 0 

code ends 

end start 

3. program 
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Az I/O terület nem szegmentált, a port a cím, a BIU egyszerűen helyezi el a port címét (0-64k) a 
címbusz alsó 16 vonalára. Az előzőekben említettem a két féle I/O utasítást a bájt utasítás a fixérték 

utasítás, illetve a második a szó hosszúságú utasítás, amit egy változóban tárolt nyilvántartásból veszi. 

(DX). 

Korlátozott I/O helyeket, az F8H-tól az FFh alakította ki az Intel, amit a jövőbeni erőforrásoknak 

foglaltak le. Ezek a címek csak akkor használhatóak, ha kompatibilisek az Intel termékekkel.  

Memória leképezésű I/O eszközt is el lehet helyezni a 8086 processzorral működő rendszerben akkor, 

ha az eszközök memória elemként reagál. A CPU nem tudja megkülönböztetni az elemeket 
felhasználásuk szerint, ezért ha egy I/O eszköz memória jellegű viselkedést mutat, akkor használhatók 

a memóriaelérést biztosító utasítások. Ilyen lehet például a MOV az adatmozgatásra az AND, OR és a 

TEST utasítások, amelyek bit manipulációk segítségével segítik az I/O eszközök csatlakoztatását. 
Ezen kívül a leképezett I/O eszközök használják a memóriacímzési módokat. Példaként lehet említeni 

egy csoportterminált, amit úgy lehet kezelni, mint egy tömböt a memóriában, ahol egy indexértékkel 

választunk ki egy értéket, itt most egy terminált. Az I/O eszközök memóriaszerű alkalmazásának ára 
van, ugyanis csökkentik a felhasználható memória címet. A memóriaszerű utasítások hosszabb időt 

vesznek igénybe és kevésbé egzakt megoldások, mint az IN és OUT utasítások. 

 
 

FFFFH 

100H 

FFH 

F8H 

F7H 

0H 

FFFFFH 

FFFFCH 

FFFEBH 

FFFF0H 

FFFEFH 

80H 

7FH 

14H 

13H 

0H 

Fenntartott 

Dedikált 

Szabad 

Fenntartott 

Dedikált 

Memória 

Fenntartott 

Szabad 

I/O 

Szabad 

 
73. ábra 

 

Meg kell említeni a többprocesszoros rendszert (multiprocessing features), ahol a I/O egységek 
vezérlését egy be-kimeneti egységvezérlő processzor (8089 IOP) beépítésével tehermentesítik a 8086 

központi rendszert. Ilyen megoldásokkal viszonylag könnyen cserélhetők az I/O egységek, mivel helyi 

I/O program ezt lehetővé teszi azok felismerését. 
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8086 

vagy 

8088 

CPU 

8089 

IOP 

I/O program 

 

I/O tároló 

I/O  

eszköz 

 

I/O 

eszköz 

Központi rendszer 

adat 

Helyi memória 

I/O  alrendszer 

Alkalmazói 

program 

 

Rendszer memória 

 
74. ábra 

I/O assembly utasítás 

Az assemly nyelv keretein belül az IN és OUT utasításokat ismertetem. 

IN (input) utasítás 
Az adatbevitel utasítása. Az akkumulátor regisztert, mint célt használjuk, bájt és word méretben. Ha 

forrásként a port számot adjuk meg, akkor az akkumulátor regiszter alsó bájtja  AL a cél. 

IN AL, 0FFEAh 

Ha a port adatbankból DX-el választ  akkor  

IN AX, DX 

utasítást alkalmazzuk. 

 

Out (output) utasítás 

Adatküldéskor az történik, hogy a forrás és cél megcserélődik az adatbevitelhez képest. Az IN 

utasításkor használt cél az OUT utasításban forrás lesz és a forrás pedig a cél. Egyszerűen felírható a 8 
és 16 bites adatok mozgatására szóló utasítások. 

 

OUT 0FFEAh, AL 

OUT DX,AX 

 

Objektum cím lekérdezése 
Hasznos utasítások, mivel az objektumokban csak a címek lekérdezését, manipulációját végzi el. Ezek 

a felsorolás jellegű adatok kezdő címe, vagy a sztring műveletek. 

 

LEA (Load Effective Address) utasítás 

Az utasítás a LEA utasítás forrásának ofszet címét tölti be a cél operandusba úgy, hogy a céloperandus 

értéke változatlan marad. A betöltött ofszet címtől kezdődően az adatok növekvő címértéktől 
kezdődően felhasználhatók. A forrás operandus lehet memória operandus, a cél operandus mindig 16 

bites regiszter. 

LEA DX,mgh 
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Az előző XLAT utasítás az mgh tömb ASCII kódját adta vissza úgy, hogy pozícionálta a regiszter 

ofszet címét a tömbünkkel, és visszaadta annak hexadecimális értékét, míg a LEA utasítás nulla ofszet 

címre pozícionál és innen használható a többi adat. Ezért használható szöveg kiírására. 

LDS (Load pointer using DS) utasítás 

Mutató által meghatározott effektív címen lévő két szó hosszúságú adatot töltsön be, a regiszterbe 

illetve DS szegmensregiszterbe úgy, hogy az első szó a 16 bites regiszterbe, a második szó az 
adatszegmens regiszterbe kerüljön (DS). 

LDS reg, dword mutató[mem] 

LES (Load pointer using ES )utasítás 

Az utasítás megegyezik az LDS utasítással, természetesen azzal a különbséggel, hogy most ES 
szegmens regiszterünkkel jelöltünk ki memóriaterületet. Utasítás felépítése 

LES reg, dword mutató[mem] 

Nézzünk egy konkrét példát, az utasítás alkalmazására.A program a memóriában elhelyezett 
karaktersort kezeli, amit az mgh tömbben, 

helyeztem el. A LES utasítással a tömb 

báziscímétől kezdve két szó méretű adatot tudunk 
mozgatni. Az mgh tömb bázisától kezdve a két 

szó mérete négy betű, azaz négy bájt. Ezek 

’aáeé’, illetve hexadecimális kódjaik.(61 E1 65 

E9) 
Elemezve a les (lds) utasítások általános 

felépítését látjuk, hogy a memóriából mutatóval 

tudjuk behívni a két szó értékét, A mutató 
mnemonic-ja a ptr amit azonosítónak nevezünk, 

adatmérete dword, tehát két szó. A les (lds) 

utasítás érdekessége, hogy az első szó a 

regiszterbe, a másik szó az ES szegmens 
regiszterbe kerül. A les utasításban lévő dword 

ptr által kijelölt memóriaterület lokális effektív 

címet képez. Legyen a bázis cím EC (Effektív 
Cím) akkor az ofszet címek EC+1, EC+2 és 

EC+3 byte. 

A 

les bx,dword ptr[mgh] 

utasítás kiadásával a bx regiszterbe kerül az EC báziscímen és az első ofszet EC+1 címen lévő adat, 

tehát EC:EC+1 című adat, vagyis 61 E1 hexadecimális kódok. A második és harmadik ofszet címen 

lévő adat az ES szegmens regiszterbe kerül. Ezek a címek a EC+2:EC+3, valamint a címek tartalma 
65 E9. 

FLAG utasítások 

A flag-ek az ALU állapotát jelzik 16 biten, ezek a zászlók (flag-ek) jelzései fontosak a program 
futásának helyessége érdekében. 

LAHF (Load AH From Flags) utasítás. 

Paraméter nélküli utasítás. Az utasítással a flag regiszter tartalmából a következők kerülnek az AH 
regiszterbe. 

  

model small 

.stack 

data segment 

 mgh db 'aáeéiíoóöőüűuú' 

data ends 

code segment 

 assume cs:code, ds:data, es:data 

start: 

 mov ax, data 

 mov ds,ax 

 les bx,dword ptr[mgh] 

 exitcode 0 

code ends 

end star 

4. program 
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AH  SF ZF x AF x PF x CF 

helyérték 7 6 5 4 3 2 1 0  

Az utasítással a sign(7), a zero(6), auxiliary carry(4), parity(2) és a carry(0) flag-ek kerülnek áttöltésre 
a zárójelben lévő, AH helyértékre. Vizsgáljuk meg a következő programrészt. 

Az első sor és az azt követőt az értékfelvétel miatt tettem a programba. 

Növeltük az értéket az add utasítással, illetve a flag jelzést kapunk az 
aad utasítással. Az így beállított flag-ek beviteli 

AH  0 0 x 1 x 1 x 1 

 ah-ba a 17(h) kódott kapjuk, aminek bináris értéke 00010111(2) 

AH  0 0 0 1 0 1 1 1 

AH  0 0 x 1 x 1 x 1 

Látható, hogy a nem vizsgált flag-ek értékei tetszőleges értékű lehet. 

SAHF (Store AH in Flags) utasítás 

Adatmozgatás paraméter nélkül. Az AH regiszter és a Flag regiszter kijelölt bitjei között. A LAHF 
utasítás fordítottja, míg ez a flag-ek bizonyos bitjeit mozgatja AH megfelelő helyértékére, addig a 

SAHF utasítással az AH regiszter tartalmának kijelölt bitjeit a flag regiszterben helyezi el. 

AH  bitek helyértékszerűen. 

AH  SF ZF x AF x PF x CF 
helyértékek  7 6 5 4 3 2 1 0 

 

A táblázatban lévő rövidítés és sorrend egyező az LAHF utasításban felsoroltakkal. Kiegészítésként 

felsorolom AH bit mely flag-be kerül. 

AH  7-es bitje megy SF-be 

AH  6-os bitje megy ZF-be 

AH  4-es bitje megy AF-be 
AH  2-es bitje megy PF-be 

AH  0-ás bitje megy CF-be 

PUSHF( PUSH the Flags to the stack) utasítás  
Paraméter nélküli utasítás. A flag regiszterben lévő összes flag állapot az SP veremmutató aktuális 

verem címértéken a verem szegmensbe, SS-be kerül. A verem adatszélessége és a flag regiszter 

adatszélessége egyező az átvitt adat helyértékben azonosak. 

 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

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

Vizsgáljuk meg a következő program eredményeként kapott verem értéket.   

 

FLAG 
OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

0 0 1 0 0 0 x 1 x 1 x 1 

SS 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

 
  

mov ax, data 
 mov ds,ax 

 add ax,1000h 

 aad 

 lahf 

5. program 
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Az SP által mutatott címen a verem értéke 3217(h), ami 11 0010 0001 0111(2) bináris érték. 

Összehasonlítva a flag regiszter értékével, látjuk, 

hogy a mentés elemzés után igazolható. Nézzük a 
mentés általános pit térképét. 

 

OF megy SS 11 helyértékű bitre 
DF megy SS 10 helyértékű bitre 

IF megy SS 9 helyértékű bitre 

TF megy SS 8 helyértékű bitre 

SF megy SS 7 helyértékű bitre 
ZF megy SS 6 helyértékű bitre 

AF megy SS 4 helyértékű bitre 

PF megy SS 2 helyértékű bitre 
CF megy SS 0 helyértékű bitre 

Az adat elhelyezés előtt a verem mutató 2-vel 

csökken, és a csökkentértékű címre kerül elhelyezésre 
a flag-ek tartalma.(SP:SP-2) 

 

 

POPF (POP theTOS into the Flags) utasítás 

A pushf ellentéte. Operandus nélküli művelet. A verem szegmensben lévő mentett flag állapotot 

tudjuk ismét a flag regiszterben helyérték helyesen visszatenni. Utasításban a popf mnemonic-ot mint 

azonosítót operandus nélkül kell alkalmazni.  
 

 

 

A program a popf parancs kiadása előtt a 
veremmutató a 400(h) címre mutat, aminek 3DB8(h) 

tartalma van. A parancs kiadása után a flag regiszter 

bináris állapota a 3DB8(h) érték bináris megfelelőjére 
áll be. A bináris megfelelője 0011 1101 1011 1000(2) 

A flag értékeket az előzőekhez hasonlóan kell 

beazonosítani, a megfelelő bitek összerendelése után 
megkapjuk azok bináris értékeit. 

Az utasítás kiadása után a verem mutató SP:SP+2 

értékre kerül, tehát 2-vel nő. Itt 400(h)-ról 402(h)-re 

lép.  
 

 

 
 

 

FLAG 
x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

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

6.4.2 Aritmetikai utasítások, adatformátumok 

Az aritmetikai műveleteket a 8086 és 8088 processzor keretein belül számformátum szerint négy 

csoportban tudunk elvégezni: előjel nélküli bináris, az előjeles egész értékű bináris számok, az előjel 

nélküli pakolt és pakolatlan formátumú decimális számok. A bináris számok 8 vagy 16 bit hosszúak. 
  

model small 

.stack 
data segment 

 szam    dw 1000h  

data ends 
code segment 

 assume cs:code, ds:data, es:data 

start: 
 mov ax, data 

 mov ds,ax 

 add ax,1000h 

 aad 
 pushf 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

6. program 

model small 

.stack 
data segment 

 szam     dw 1000h  

data ends 
code segment 

 assume cs:code, ds:data, es:data 

start: 

 mov ax, data 
 mov ds,ax 

 add ax,1000h 

 aad 

 popf 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

7. program 
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A decimális számokat bájt hosszúságban a pakolt formátumban két számjeggyel, a pakolatlan 

formátumban egy számjegy egy bájt nagyságban ábrázoltak. A processzor ALU része feltételezi, hogy 

az aritmetikai műveletben lévő operandusok mindig érvényes számformátumokat tartalmaznak, így az 
elvégzett művelet számszakilag helyes eredményt adnak. Nem megfelelő vagy rosszul értelmezett 

számformátum hibás eredményt ad. Az elvégezhető műveleteket a 17.-20.  táblázat tartalmazza. 

 
Összeadás 

ADD összeadás bájt vagy szó méretű számokkal 

ADC összeadás bájt vagy szó méretű számokkal, átvitel jelzéssel 

INC bájt vagy szó méretű számok értékének növelése 1-el 

AAA számjegy ASCII értékű összeadása 

DAA decimális számjegyek összeadása.  
17. táblázat 

 
Kivonás 

SUB kivonás bájt vagy word nagyságú számokkal 

SBB kivonás bájt vagy word nagyságú számokkal, kölcsönvétellel 

DEC bájt vagy word hosszúságú számok értékének csökkentése 1-el 

NEG negatív bájt vagy word 

CMP összehasonlítás bájt vagy word értékű számokat 

AAS ASCII értékű számok kivonása 

DAS decimális értékű számok kivonása  
18. táblázat 

 
Szorzás 

MUL bájt vagy word nagyságú számok szorzása 

IMUL egész értékű bájt vagy word nagyságú számok szorzása 

AAM ASCII formátumú számok szorzása  
19. táblázat 

 

Osztás 

DIV osztás bájt vagy word hosszon 

IDIV egészértékű osztás bájt vagy word hosszon 

AAD ASCII formátumú számok osztása 

CBW konvertálás bájtból wordbe 

CWD konvertálás word-ből kétszeres word hosszúságúra. 

20. táblázat 

 

Általános megállapítások a műveletvégzéshez. 

Előjel nélküli bináris számok (abszolút értékes) lehetnek 8 vagy 16 bit hosszúak, a számérték 
képzéshez mind a 8 vagy 16 helyértéket figyelembe kell venni. Az értéktartomány egy 8 bites előjel 

nélküli szám esetén 0-255, mert a maximális ábrázolhatóság 2
8
-1, 16 biten 0-65535. Utóbbi 2

16
-1. 

Előjel nélküli számok esetén mind a négy alapműveletet el tudjuk végezni, tehát az összeadást, 
kivonást, szorzást és az osztást. 

Az előjeles egész számokkal végezhető műveletek, szintén lehetnek 8 vagy 16 bit hosszúak. A 

legnagyobb helyérték (baloldali legutolsó) a szám előjelét adja, nulla (0) a pozitív, egy (1) a negatív. A 

negatív számokat kettes komplemensben ábrázoljuk. Előjeles bájt formátumú számokat a maradék 7 
biten -128 és +127 értékig, word formátumú számokat a maradék 15 biten -32 768 és +32 767 között 

lehetnek. A nulla értékéhez mindig pozitív előjel tartozik. Szorzás és osztást végezhetünk az előjeles 

bináris számokkal. 
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Összeadást és kivonást az előjel nélküli bináris számokkal végezhetünk. A feltételes ugró utasításokat, 

valamint a túlcsordulás miatti megszakításokat lehet használni az előjel nélküli műveletek után, ha az 

információt az OF vagy SF flag- k adják. 
Pakolt formátumú előjel nélküli decimális számok vannak elhelyezve bájt méretben. Egy decimális 

számjegyet fél bájton tudunk ábrázolni 0-9 értékben. Hexadecimális számként értelmezhető a 

decimális 0-9 számjegy. A két fél bájt közül a nagyobb, baloldali hordozza a decimálisan értékesebb 
számjegyet.   Az így ábrázolt decimális számokkal az összeadás és a kivonás végezhető el. A 

műveletek két lépésben jutnak el az eredményig. Az első lépésben egy előjel nélküli bináris utasítással 

egy köztes eredményt tárolnak az AL regiszterben, majd egy kiigazító lépéssel helyreállítják a 

műveleti eredményt pakolt decimális számformátummá. Ez lesz az AL regiszter végső pakolt 
decimális eredménye. Szorzás és osztás művelete nem áll rendelkezésre pakolt számformátumban. 

Zónás számformátumban előjel nélküli számot tárol bájt méretben. Nagyságát a számjegy határozza 

meg, hexadecimális értékként használható a 0-9 számjegy. A magasabb helyértékű fél bájtnak 
nullának kell lennie szorzás és osztás esetén, összeadás és kivonáskor tartalmazhat értéket. Az előjel 

nélküli bináris összeadás, kivonás és szorzás műveletekre használnak egy köztes eredményt, amit az 

AL regiszterben tárolnak. Az értéket akkor változik AL-ben, ha a módosító utasítással zónás 
formátummá alakítjuk. 

Az osztás hasonló módon megy végbe, kivétel az, hogy AL-ben először a számláló formátum 

kiigazítását végzi el, majd az osztó előjel nélküli bináris osztása ad egy helyes eredményt. 

A műveletek elvégzésekor az ALU állapotát figyelő flag-ek alkalmazása a helyes érték figyelése 
érdekében kötelező. Itt csak felsorolom azokat a flag-eket, amelyek jelzést adnak a művelet elvégzése 

utáni állapotról, annak kiértékelése és értelmezése dönti el a helyes működést. CF, AF, SF, ZF, PF, 

OF. 

Összeadás 
ADD (ADDittion) utasítás 

Kétoperandusú egészértékű utasítás, ahol a cél és érték operandus összegértéke a cél operandusban 
tárolódik. 

ADD cél, érték 

A cél és érték bitnagyságára alkalmazhatunk 8 vagy 16 bites regisztereket, memória értékeket, 
számértékeket. Az alkalmazott operandusok szerint megkülönböztetünk 

 

reg8  reg8+reg8 

reg8  reg8+mem8 

reg16  reg16+reg16 

reg16  reg16+mem16 

mem8  mem8+reg8 

mem16  mem16+reg16 

A regiszter, regiszter 8 bites összeadás. 
reg8  reg8+ reg8 

Az összeadáshoz szükséges két 8 bites regiszter. A nyolcbites regiszterek az általános célra használt 

regiszterek (AX, BX, CX, DX) valamely alacsony vagy magas része. Legyen a művelethez felhasznált 
regiszter érték operandusa CL, cél operandusa BL két 8 bites regiszter, melyeknek ismert az 

értékkomponense. Utasításunk szintaktikája az 

ADD BL, CL 

formáció. A művelet elvégzése után az érték operandus (CL) értékkomponense nem változok, a cél 

operandus (BL) értékkomponense az összeadás eredményét tartalmazza. 
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A regiszter, memória 8 bites összeadás. 

reg8  reg8+mem8 

A regiszter most is valamely általános regiszter alacsony vagy magas nyolc bitje, a memória az 
általunk létrehozott 8 bites objektum. A programozó által létrehozható objektumok a kijelölt adat vagy 

extra szegmensben (DS, ES) kell létrehozni. Az egyes objektumok létrehozásával az assembly 

program deklarációjában fogjuk részletesen megismerni. Most csak a megértéshez szükséges 
deklarációt ismertetem. Tehát a mem8 jelent egy általunk létrehozott 8 bites objektumot, melynek 

ismerjük a nevét és értékét. A két ismert komponensen kívül a deklarációval egy statikus cím 

hozzárendelés is megtörténik, így az a program futása közben nem változik. A nevet és a kezdőértéket 

a programozó adja meg, a címet a fordító rendeli az objektumhoz.  

A mem8 deklarációja: 

Deklaráció az adatszegmensben valósul meg, ami három részből 

áll, név, adatméret és érték. Az objektum neve a8, az adatméretet 

legalább egy szóközzel kell elválasztani tőle. Az adatméret bájt 

nagyságú, létrehozása a defini byte két szó kezdőbetűi, db. Az 

adatmérettől legalább egy szóközzel jobbra, megadjuk 

objektumunk kezdőértékét, ami két részből áll, a számjegy(ek)- és 

a számrendszer megadásából. A számrendszerek bináris a b, oktális az o, decimális a d, a 

hexadecimális a h kezdőbetűket és ezek függvényeként alkalmazható számjegyeket jelent. 

Most a kezdőérték 43d. Utasításunk az 

ADD DL, a8 

formációt veszi fel. Az értékhordozó a mem8, aminek értéke az utasítás lefutása után sem 

változik. A 8 bites regiszter értéke az utasítás után megváltozik és az összeg értékére vált. 

A regiszter, regiszter 16 bites összeadás. 

reg16  reg16+reg16 

A művelet elvégzéséhez két 16 bites regiszter szükséges. Általános regiszterek (AX, BX, CX, DX) 

alkalmazásával elvégezhető a 16 bites művelet. A regiszterek értékeinek ismerete után kiadhatjuk az 
összeadásra szóló utasítást, ami 

ADD BX, CX 

A művelet után az érték regiszterben (CX) változatlan marad annak értéke, a cél regiszterben 

az összeadandó helyett az összeg fog szerepelni. 

A regiszter, memória 16 bites összeadás. 

reg16  reg16+mem16 

Az értékhordozó most a mem16, amit hasonlóan hozunk létre, mint a mem8 esetében történt. A 
deklarációban a névválasztáskor a 16 bitre utaló számkiegészítést teszem 

az adathossz jelzésére, az adatméret magadására  defini word  (dw) 

kezdőbetűit kell alkalmazni. 

A deklarációban a memóriában foglalt 16 bit objektum neve a16, a 16 bit 
nagyságot a dw –vel jelöljük ki, amiben 342d értéke van. Az 

értékválasztás úgy történt, hogy a 16 biten ábrázolható legyen a 

kiválasztott érték. A  2
16

-1 értéke  65 635 decimális érték, amit a 342d. 
Az utasítás szintaktikailag az előzőekhez hasonló 

ADD DX, a16 

  

data segment 

 a8  db 43d 

data ends 

8. program 

data segment 

 a16  dw  342d 

data ends 

9. program 
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Az értékek elhelyezése az operandusban a következő: az a16 értékhordozó változatlan, a 16 bites 

regiszter összeadandója az összegre vált. 

Memória, regiszter 8 bites összeadás. 
mem8  mem8+reg8 

Az értékhordozó egy 8 bites regiszter, a cél a memóriában helyt adó nyolcbites a8 deklarált objektum, 

legyen a regiszter bl, értéke 02Ch, a memória objektumunk a8, értéke 023h.A műveleti utasítás után a 
memóriánkban lévő a8 objektumunk értéke 04fh-ra változik. A memória, regiszter 8 bites utasítása a 

következő: 

ADD a8, bl 

Memória, regiszter 16 bites összeadás. 
mem16  mem16+reg16 

Az előző 8 bites utasítástól annyiban különbözik a mostani, hogy most 16 bites a regiszter és memória 
objektumok, az operandusok. A művelet kiadása után a cél operandus a16-os memória értéke az 

összeg mennyiségére vált, az értékoperandus változatlansága mellett. 

ADD a16, BX 

Memória/regiszter összeadása számokkal. 

A számok értékhely szerinti összeadásakor azok konstans értéket képviselnek, művelet után 

sem változik. Az értékek megmaradása miatt a számokat csak értékhordozóként lehet 

műveletben alkalmazni, célként nem használhatók fel. Megállapíthatjuk, hogy a számoknak 

csak értékkomponense van, nem rendelkeznek név és cím komponensekkel. 

Első lépésként az akkumulátor regiszter és a számok összeadását vizsgálom, mert igen kevés 

óraciklussal megy végbe. 

A számok literál konstans megjelenésével összeállítható lehetséges műveletek a következő 

táblázat foglalja össze. 

AL  AL+szam8 

AX  AX+szam16 

reg8  reg8+szam8 

mem8  mem8+szam8 

reg16  reg16+szam16 

mem16  mem16+szam16 

reg16  reg16+szam8 

mem16  mem16+szam8 
 

Akkumulátor regiszter, szám 8 bites összeadás. 

AL  AL+szam8 
Az értékhordozó olyan nyolcbites szám, ami nem nagyobb 1111 1111(2) , értéke felismerhetőbb 

számunkra, ha 10-es számrendszerben váltjuk át, ez az érték 255(10). Az assembly utasítás 

ADD AL, 49d 

Az akkumulátor regiszter alsó bájtja 49d értékkel lesz nagyobb. 

Akkumulátor regiszter, szám 16 bites összeadás 
AX  AX+szam16 

Az akkumulátor regiszter 16 bites operandusa az AX, hozzáadva egy ugyancsak 16 bites számot, 

annak maximális értéke 1111 1111 1111 1111(2) érték lehet, ez a szám 10-es számrendszerbeli 

megfelelője 2
16

-1, ami 65 535(10). Az utasítás, 

ADD AX, 768d 

amivel megnöveltük AX értékét a választható értékek közül a 768(10)-at választottam. 
  



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

62 

 

Regiszter, szám 8 bites összeadás 
reg8  reg8+szam8 

Az akkumulátor regiszterek nélküli 8 bites regiszterekkel végezhető 8 bites összeadás. A nyolcbites 
szám értéke kisebb mint 1111 1111(2), 10-es számrendszerben 255(10). Legyen az alkalmazott regiszter 

BH, akkor a 8 bites összeadás követelményét teljesítő szám<255(10), pl 74d. A kiadható utasítás, 

ADD BH, 74d 
Most BH értékét növeltük 74d értékkel. 

Memória, szám 8 bites összeadás. 

mem8  mem8+szam8 

Általunk deklarált 8 bites, a memóriában létrehozott objektum értékét növeljük egy 8 bites számmal, 
összeadás művelettel. Legyen az előzőekben deklarált objektum a8, 43d értékkel. A szám értéke 

legyen 28d. Az utasítás 

ADD a8, 28d 
A művelet lefutása után az a8 memóriaterületen tárolt érték 71d értékre vált. 

Regiszter, szám 16 bites utasítás 

reg16  reg16+szam16 

Az akkumulátor regiszteren kívüli 16 bites regiszter és egy 16 bitnél nem nagyobb értékű szám 

összeadása. Összeadás eredménye a 16 bites regiszterben tárolódik. Legyen a szám 8 bitnél nagyobb, 

de 16 bitnél kisebb, ez pedig a 255(10)-nél nagyobb és a 65535(10) számnál kisebb értékek között 

található egészszám. A kiválasztott regiszter legyen DX értéke 562d, a 16 bites szám értéke 871d, 
akkor az utasításunk  

ADD DX, 871d 

formátumot veszi fel, és DX értéke 1 433d lesz. 

Memória, szám 16 bites utasítás 

mem16  mem16+szam16 

A memória és a szám legyen 16 bites. A memória objektumunk a már deklarált a16 nevű 342d értékű, 

a szám az előző példa értéke, 871d. Ismert, hogy az utasítás a cél operandus értékét változtatja meg a 
két operandus összegének értékére. Az utasítás 

ADD a16, 871d 

lefutása után 1 213d lesz. 

Regiszter 16 bites, szám 8 bites utasítás. 
reg16  reg16+szam8 

A 8 bites szám és a16 bites regiszter az összeadásnak egy előfordulható és végrehajtható adatméret 

kombinációja. A regiszter egy 16 bites regiszter, a szám nem nagyobb a nyolc biten ábrázolható 

legnagyobb értéknél, ez 255(10). Az alkalmazható utasítás 

ADD CX, 163d 

Itt regiszternek CX-et választottuk, számnak 255(10)>163(10). A kiadott utasítással CX értéke 163(10)-

mal nő. 

Memória 16 bites, szám 8 bites utasítás. 

mem16  mem16+szam8 

Most 16 bites memóriahelyen lévő értéket akarunk növelni egy 8 bitnél nem nagyobb értékkel. A 

művelet elvégezhető, az utasítás formátuma 

ADD a16, 64d 

A deklarált a16 értéke 342d, utasítás után értéke 406d. 
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Következtetések: 

A két utolsó utasításban vegyes adathosszúságú operandusokat alkalmaztunk, ismét felhívva a 

figyelmet, hogy a 16 bites cél operandus és a 8 bites érték operandus alkalmazása lehetséges, mert a 
művelet elvégzése helyes eredményt ad, megfelelő körültekintéssel. Nem oldható meg a 8 bites cél és 

a 16 bites érték operandus összeadása, mert a 16 bites érték operandus nem fér el a 8 bites cél 

operandusban. Így eleve leszögezhetjük, hogy az utóbbi művelet semmi esetben sem hajtható végre. 
Az összeadási művelet ellenőrzését a flag-ek értékeivel figyelhetjük. 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     x - - - x x  x  x  x 

Az x-el jelölt flag-ek állapotát figyelni és kiértékelni kell. A kiértékeléshez a következő segítséget 

adjuk. 
- OF (overflow) aritmetikai túlcsordulás, értéke=1, akkor előjeles aritmetikai tálcsordulás 

történt, ha értéke=0 akkor nem volt. 

 

- SF (sign) kettes komplemens figyelés, ha értéke=1 és OF értéke=0, ami jelenti, hogy nem 
volt aritmetikai túlcsordulás, az ábrázolt bináris kettes komplemens alakú negatív értékű 

számról van szó. 

 
- ZF (zero) ha az eredmény nulla, értéke=1, ha eredmény nem nulla akkor ZF értéke=0 

 

- AF (auxiliary carry/adjust), kiegészítő átvitel, ha értéke=1 akkor az alsó fél bájt 3-4 biten 
volt átvitel. 

 

- PF (parity even) páros paritás, ha értéke=1, akkor az eredmény alsó bájt 1 értékeit összeadva 

azok páros értéket adnak. 
 

- CF(carry) átviteli bit. Ha értéke=1, akkor az aritmetikai művelet eredményeként a legfelső 

biten volt átvitel, ez előjeltelen túlcsordulást jelent. Ha értéke=0 akkor nem volt. 

ADC ( ADd With Carry) utasítás. 

A mnemonic értelmezése -integer add with carry- egészszámú összeadás átvitelfigyeléssel. Az 

átvitelfigyelés a megelőző művelet eredményeként kapott érték, ahol az operandusok lehetnek előjel 

vagy előjel nélküli egész értékek. Az összeadáskor minden esetben az összeghez hozzáadódik az 
átvitel értéke, ha nem volt átvitel akkor 0, ha volt akkor 1. Ezért megfelelő algoritmusírással 

átvitelfigyelésre alkalmassá tehetjük az összeadás műveletét (ADC). A művelet során alkalmazható 

operandusok. 

reg8  CF + reg8+reg8 ADC  BL, CL 

reg8  CF + reg8+mem8 ADC  BL, a8 

reg16  CF + reg16+reg16 ADC  BX, CX 

reg16  CF + reg16+mem16 ADC BX, a16 

mem8  CF + mem8+reg8 ADC  a8, BL 

mem16  CF + mem16+reg16 ADC  a16, BX 

 

Az utasítás operandusainak alkalmazása az összeadás utasításkor alkalmazott operandusokkal egyező. 
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A számokkal végezhető összeadás átvitelfigyeléssel, megegyezik az összeadás műveletnél előzőekben 

leírtakkal. 

AL  CF + AL+szam8 ADC  AL, 123 

AX  CF + AX+szam16 ADC  AX, 400h 

reg8  CF + reg8+szam8 ADC  BL, 76 

mem8  CF + mem8+szam8 ADC  a8, 23 

reg16  CF + reg16+szam16 ADC  BX, 1233h 

mem16  CF + mem16+szam16 ADC  a16, 1233h 

reg16  CF + reg16+szam8 ADC  BX, 28 

mem16  CF + mem16+szam8 ADC  a16, 29 

 

A flag-ek figyelése az összeadással egyezést mutat. 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     x - - - x x  x  x  x 

Értéknövelés eggyel. 
INC (INCrement by 1) utasítás. 

Egyoperandusú művelet. Az érték és a cél operandus ugyan az, utasítás végrehajtása előtt az 

operandus az értékhordozó, tehát érték operandus, majd az utasítás végrehajtásakor az érték operandus 

értékét növeli 1-el és cél operandusra vált. Mindenki előtt ismert a következő utasítás 1a:a  , ami az 

a címen lévő értékhez hozzáad 1-et, majd az új értéket az a címen tárolja. Assembly programozásban a 

regiszterek értékeit valamint a memória címekkel rendelkező objektumok értékeit növelhetjük az inc 
utasítással. Táblázatban összefoglalom a műveletre felhasználható operandusokat. 

reg8   reg8+1 INC BL 

reg16   reg16+1 INC CX 

mem8  mem8 INC a8 

mem16  mem16+1 INC a16 

Az utasítás az AF, OF, PF, SF és a ZF flag-ek értékeit változtathatja, de nem változik CF értéke. 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     x - - - x x  x  x  - 

AAA (ASCII Adjust for Addition) utasítás 

Az ASCII számjegyek 30H és 39H közötti értékek. Az ASCII számjegyek értékeit a 0-9-ig tartozó 

decimális számjegyek megjelenítésére használjuk, pl képernyő kiíratáskor. A decimális számjegyhez 

tartozó ASCII szimbólum 30H értékkel tér el egymástól. A decimális számjegyek ábrázolása négybites 
bináris ábrázolású, nevezzük még 8421 kódolásnak. Az előző kódolás nem csak a decimális értékek 

ábrázolását valósítja meg, hanem a hexadecimális értékeket is, tehát 0-9, A-F-ig. Látjuk, hogy a 

hexadecimális és decimális értékek 0-9-ig egyezőek, így ezekhez ASCII kód hozzárendelhető. A 

különbség az A-F-ig terjedő számoknál jelentkezik. A megoldást az adja, ha az A-F ig tartó 
ábrázoláshoz plusz információt rendelünk, ami átvitelfigyeléssel megvalósítható. Ezek után a 0-9 

ábrázoláshoz tartozó átvitel 0, az 5F;4E;3D;2C;1B;0A  esetén az átviteli érték 1. Mivel 

az ábrázoláshoz pakolt formátumot használnak és 8 bitet, ahol a 8 bit alsó 4 bitje a szám ábrázolására 

használt, a felső 4 bitje kinullázott. 
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Az AAA utasítás feltételezi, hogy a vizsgált érték az AL regiszterben van és 30H és 3F közötti 

értékek. Ha nem ezek az értékek, akkor a számjegy nem ASCII 

beállítású, így az utasítással a legkisebb helyértékű számjegyet 
alakítja át BCD értékre. Az AAA utasítással AL értékét 

lecserélve, az egyes helyértékű számjegyről, egy számjegyű 

pakolt BCD számformátumot kapunk AL helyén. A vizsgált 
egyes helyértékű 16-os számrendszerbeli számjegy AAA utasítás 

utáni megjelenítése értékfüggő. A következő csoportosításban 

vizsgáljuk. 

HA )16()16()16( 9x[.]AL0x  ,akkor az ALAL  és 

0CFAF  és AFAHAH   

Az AL-ben tárolt utolsó hexadecimális számjegy 0 és 9 közötti 

érték esetén AAA utasítás után törölve AL előző tartalmát az 
utolsó számjegyet változatlan formában helyezi el. A 4-biten 

átvitel nem jelentkezik, AF flag tartalma 0 hozzáadódik AH 

értékéhez. Ha figyelni akarjuk az átvitel értékét, akkor AH-t 

előzőleg törölni kell. 

HA )16()16()16( xF[..]ALxA  ,akkor az 6ALAL  és 1CFAF  és AFAHAH   

A 9-nél nagyobb utolsó számjegy esetén a hexadecimális számhoz 6-ot hozzáadva, kapjuk az ábrázolt 

számjegyet,és az összeg eredményként 4. bit étvitelét. PL, ha hexa A-ra összeállítunk egy táblázatot. 

AH AL  AF 

x x x x x x x x  x x x x 1 0 1 0  0 

x x x x x x x x + 0 0 0 0  1 1 0  0 

x x x x x x x x+1  0 0 0 0 0 0 0 0  1 

Ez az átviteli érték hozzáadódik AH értékéhez. Itt is érdemes AH-t előzőleg törölni. 
A utasítás tesztelésére nézzük a keretezett programot. A tesztelés egy ciklusból áll, 1-től indul és 

FF(16)-ig tart, így a lehetséges összes értéket megvizsgálhatjuk. Mivel több utasítás és 

programszerkezet tisztázása még nem történt meg ezért részleteiben nem vizsgálom. 

Az utasítás a flag-ek közül csak az AF ás CF flag-ek tartalmát frissíti. 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     nd - - - nd nd  x  nd  X 

DAA( Decimal Adjust for Addition) utasítás 

Két, az AL regiszterben lévő pakolt számjegyet alakít át pakolt decimális számjegyre. A 8 bites AL 
regiszter teljes tartalmát felhasználja a számjegyek ábrázolására, valamint az AF ás CF flag-eket. Azt 

tudjuk, hogy a 4 biten ábrázolható számjegyek 16-os számrendszer 0-9 és A-F-ig értékek. Az 

értelmezéséhez külön vizsgáljuk az AH regiszter alsó- és felső fél bájt számjegyét.  
Az alsó fél bájt számjegye DAA utasítása 

A számjegyek decimális értékek 

HA )16()16()16( 9x[.]AL0x  ,akkor az ALAL  és 0AF   

Változatlanul marad az alsó félbájtban 

  

model small 

.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 xor bl,bl  

      cikl:   
 xor ax,ax  

 inc bl   

 mov al,bl 

 aaa 

 cmp al,0 

       jae cikl 

 exitcode 0 
code ends 

end star 

10. program 
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A számjegyek A-F-igy hexadecimális számjegyek 

HA )16()16()16( xF[..]ALxA  ,akkor az 6ALAL  és 1AF  

Utasítás hatására a számjegy megváltozik értéke a 6-al növelt érték és a 4. bit helyén létrejött 

átviteli 1-et jelzi AF flag, de hozzáadódik AL regiszter felső fél bájt értékéhez. Érthetőbb egy 
példán keresztül. Vizsgáljuk AL alsó fél bájt értékét ha annak  tartalma E(16) hexadecimális 

érték. 

AL(2) 0 0 0 0 1 1 1 0    AF  

AL(2)    1 0 1 0 0  1 DAA 

AL(10) 1 4  1 DAA (10) 

 

A felső fél bájt számjegye DAA utasítása 

Ugyanúgy vizsgálhatjuk, ahogy az alsó fél bájttal tettük. Az átvitel értékét CF figyeli. 
A számjegyek decimális értékek 

HA )16()16()16( x9[..]ALx0  ,akkor az AFALAL  és 0CF   

A számjegy változatlan marad, ha AF értéke nulla, de eggyel nő, ha értéke 1. 

A számjegyek A-F-igy hexadecimális számjegyek 

HA )16()16()16( Fx[..]ALAx  ,akkor az 6AFALAL  és 1CF   

A felső fél bájt értéke az alsó fél bájt átvitelétől és 0AH-0FH-ig tartozó plusz 6 értéktől függ.  

Legyen a tesztprogram a következő. 

Az utasítás hatására az AL regiszter tartalma 11(10) érték lesz, mivel 

a DAA utasítás a számjegyeket egyenként alakítja át. A programban 
AL-be az AB(16) hexadecimális számot mozgatjuk. A DAA utasítás 

először B értékéhez ad hozzá 6-ot. A B értéke 11, akkor 17611  . 

Binárisan ábrázolva a 17. 

AL  AF CF 

 1 0 1 0 1 0 1 1  0 0 

+  1 1 0  1 1 0  0 0 

 0 0 0 1 0 0 0 1  1 1 

A felső bájt értékéhez is 6-ot adunk hozzá, illetve a 4.bit átvitelét 

jelző AF flag 1 értékét. A 8. bit átvitelét a CF flag-el jelezzük. 

A műveletkor a flag-ek állapotának táblázata: 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     nd - - - x x  x  x  x 

Kivonás 

SUB ( SUBtraction) utasítás 
Egészértékű (integer) előjeles, vagy előjel nélküli kivonás. A kivonás kétoperandusú művelet. A 
kivonás három fogalmat takar, a kisebbítendőt, kivonandót és a különbséget vagy a művelet 

eredményét. A kisebbítendőt a céloperandusban, a kivonandót az érték operandusban helyezzük el, az 

eredményt vagy különbséget a cél operandusban kapjuk meg. Az utasítás szintaktikája 

SUB cél, érték 

Alkalmazható operandus típusok, annyi kiegészítéssel, hogy az általunk deklarált operandus és 

regiszter feleljen meg a felhasználás helyén feltüntetett bit mennyiségnek. 

  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 

start: 
 mov al, 0ABH 

 daa 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

11. program 
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reg8  reg8-reg8 SUB BL, CL 

reg8  reg8-mem8 SUB BH, a8 

reg16  reg16-reg16 SUB BX, CX 

reg16  reg16-mem16 SUB BX, a16 

mem8  mem8-reg8 SUB a8, CH 

mem16  mem16-reg16 SUB a16, DX 

Számok kivonását szintén táblázatban foglalom össze. A számokkal szemben támasztott követelmény 

az, hogy helyértéke nem lehet nagyobb a megadott bit mennyiségnél. 

AL  AL - szam8 SUB  AL, 123 

AX  AX - szam16 SUB  AX, 400h 

reg8  reg8  - szam8 SUB  BL, 76 

mem8  mem8 - szam8 SUB  a8, 23 

reg16  reg16 - szam16 SUB  BX, 1233h 

mem16  mem16  - szam16 SUB  a16, 1233h 

reg16  reg16 - szam8 SUB  BX, 28 

mem16  mem16 - szam8 SUB  a16, 29 

A kivonás az x-el jelölt flag-ek állapotát frissíti. 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     x - - - x x  x  x  x 

SBB (SuBtraction with Borrow) 
Egészértékű (integer) előjeles és előjel nélküli értékek kivonása. A kivonás kölcsönvételes 

kivonás, mert ha egy korábbi műveletkor az átviteli flag (CF) értéke 1 volt, akkor az 

eredményből észrevehetően levonja értékét. Egyébként a CF levonása mindig megtörténik, 

csak nulla CF érték esetén ez nem vehető észre. A művelet általános felépítése 

SSB cél, érték 

A felhasználható operandusok a regiszter típusokra és az általunk deklarált operandusokra egy példát 
táblázatban mutatom be. 

reg8  reg8-reg8-CF SBB BL, CL 

reg8  reg8-mem8-CF SBB BL, a8 

reg16  reg16-reg16-CF SBB BX, CX 

reg16  reg16-mem16-CF SBB BX, a16 

mem8  mem8-reg8-CF SBB a8, CH 

mem16  mem16-reg16-CF SBB a16, DX 

Következőkben a számok kivonhatóságára egy-egy példát adunk meg. 

AL  AL - szam8 - CF SBB  AL, 123 

AX  AX - szam16 - CF SBB  AX, 400h 

reg8  reg8  - szam8 - CF SBB  BL, 76 

mem8  mem8 - szam8 - CF SBB  a8, 23 

reg16  reg16 - szam16 - CF SBB  BX, 1233h 

mem16  mem16  - szam16 - CF SBB  a16, 1233h 

reg16  reg16 - szam8 - CF SBB  BX, 28 

mem16  mem16 - szam8 - CF SBB  a16, 29 

A művelet alkalmazásakor frissülő flag-ek. 
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FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     x - - - x x  x  x  x 

DEC (DECrement by 1) utasítás 

Egyoperandusú művelet, az operandus értékéből levon egyet. Az utasítás a következő 

utasításformának felel meg: 1a:a  . Legyen az a az általunk deklarált objektum, aminek azonosítója 

az a, értéke a deklaráláskor megadott érték, amit egy memóriacímen tárolunk. A DEC utasítással az a 

objektum címén lévő értéket csökkentjük eggyel és az utasítás lefutása után felveszi a csökkentett 
értéket. 

Általános utasításformátum 

DEC cél 
Utasításkor használható operandus 

reg16  reg16 - 1 DEC BX 

reg8  reg8 - 1 DEC BH 

mem8  mem8 - 1 DEC a8 

mem16  mem16 - 1 DEC a16 

A frissülő flag-ek x-el jelzettek.  

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     x - - - x x  x  x  - 

NEG (NEGate an integer) utasítás 

Az utasítás az operandusban megadott érték komplemens értékét adja vissza. Komplemens érték 

számítása kettes komplemens értékként valósul meg. Az utasítás kiadása után 8 illetve 16 bitre adott 

kettes komplemens érték. Az utasítást 8 és 16 bitre egy programmal vizsgáljuk meg. 

Hexadecimális formátumú számokon hajtjuk végre a NEG 
utasítást. 

A 8.bites ábrázolás 

mov al 0 0 0 0 1 0 0 0 bin 

neg al 
1 1 1 1 1 0 0 0 bin 

F 8 hex 

neg al 0 0 0 0 1 0 0 0 bin 

Ha a vizsgált értéket (8h) és kettes komplemensét (F8h) 

összeadjuk, akkor a 100 (h) értéket kapjuk, amit már kilenc 
biten ábrázolhatunk, 8 bites része 00h értékű. A NEG 

utasításra kapott érték megfelel a kettes komplemens képzés 

kritériumának, ugyanis a legutolsó 1-ig egyező, ettől nagyobb 
helyértékek ellentétes számjegyűek. Ismételt NEG utasítás 

hatására az eredeti értéket kapjuk vissza. 

A 16 bites ábrázolásban 

mov bx 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 bin 

0 1 5 6 hex 

neg bx 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 bin 

F E A A hex 

Ismét adjuk össze a két 16 bites számot, akkor 1 0000 h értéket kapunk, az ábrázolási tartományban 
0000h értéket. 

  

model small 

.stack 

code segment 
 assume cs:code 

start: 

 mov al,8d ;8h 

 neg al  ;F8 
 neg al  ;8h 

 mov bx, 342d ;156h 

 neg bx  ;FEAAh 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

12. program 
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 Most már nem bizonyítjuk, hogy ismételt NEG utasítás hatására az eredeti értéket kapunk vissza. 

Továbbiakban egy táblázatban adjuk meg az operandusokra kiadható NEG utasításokat. 

reg8  00h - reg8  NEG AL 

reg16  0000h - reg16 NEG BX 

mem8  00h - mem8  NEG a8 

mem16  0000h-mem16 NEG a16 

A flag-ek állapota a következő. 

FLAG x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF 

állapot figyelés     x - - - x x  x  x  1 

A CF értéke akkor nulla, ha az operandusok NEG utasítás értékei nulla. 

CMP (CoMPare) 

Két operandus összehasonlítását végzi. Az utasítással a cél operandusból kivonjuk az érték 

operandust, de a céloperandus nem változik, csak a flag-ek frissülnek. A kivonás három 

lehetséges eredmény produkál, a cél > érték, cél = érték, cél < érték . A három 

relációkapcsolatot további felosztásban lehet még bővíteni <=; <>, >=. A CMP utasítást egy 

ugró utasítás követhet, ami vezérlés átadó utasítás. 

A tesztelő programban az AL regiszter tartalmát hasonlítjuk 

össze különböző értékekkel. A mov al,8d utasítással 8 

decimális értéket adunk AL regiszternek. A CMP utasítás 

nem változtatja meg AL értékét, így először AL-nél nagyobb, 

majd egyenlő, végül egy kisebb értékkel hasonlítjuk össze. 

1. AL<10d 

A flag-ek állapota AL-10d kivonás eredményeként: 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés 0 0 1 - 1 0 1 0 1 

A kivonás eredményeként -2d értéket kapunk, ami egy 

negatív szám és ennek ábrázolása kettes komplemens értékű. 

A flag-ek ennek megfelelően állnak be, mert SF (sign) 

egyenlő 1, a kettes komplemens figyelést végzi, és jelzi a 

legnagyobb bit 1 értékét is a CF az átvitelt figyelő flag 1 értéke. 

2. AL=8d 

A flag-ek állapota AL-8d kivonás eredményeként: 
FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés 0 0 1 - 0 1 0 1 0 

Egyenlőség esetén a kivonás eredménye nulla, ezt ZF (zero) flag 1 értéke jelzi. 

3. AL>5d 

A flag-ek állapota AL-5d kivonás eredményeként. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés 0 0 1 - 0 0 0 1 0 

Ebben a relációban pozitív egész értéket +3d kapunk, a flag-ek „semmi rendkívülit nem 

jeleznek. 

  

model small 

.stack 

code segment 
 assume cs:code 

start: 

 mov al,8d 
 cmp al,10d  

 cmp al,8d 

 cmp al, 5d 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

13. program 
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A három állapotból kijelölhetők azok a flag-ek, amelyek jelzik a reláció eredményét. A CMP 

használatakor nem kell a flag-ek figyelését külön megoldani, az őt következő utasítás a CMP 

kiértékelésétől függ. 
Az utasításban alkalmazható memória és regiszteroperandusok. 

flag-ek  reg8-reg8 CMP BL, CL 

flag-ek  reg8-mem8 CMP BL, a8 

flag-ek  reg16-reg16 CMP BX, CX 

flag-ek  reg16-mem16 CMP BX, a16 

flag-ek  mem8-reg8 CMP a8, CH 

flag-ek  mem16-reg16 CMP a16, DX 

Lehetőség van számok és deklarált objektumok valamint regiszterértékek összehasonlításra, a 

mintaprogram is ezt mutatja be. 

flag-ek  AL - szam8  CMP  AL, 08d 

flag-ek  AX - szam16  CMP  AX, 400h 

flag-ek  reg8  - szam8  CMP  BL, 76 

flag-ek  mem8 - szam8  CMP  a8, 23 

flag-ek  reg16 - szam16  CMP  BX, 1233h 

flag-ek  mem16  - szam16  CMP  a16, 1233h 

flag-ek  reg16 - szam8 CMP  BX, 28 

flag-ek  mem16 - szam8  CMP  a16, 29 

 
AAS (ASCII Adjust for Subtraction) utasítás 

Hasonló szerepet tölt be, mint az AAA utasítás. Míg az összeadásnál, a 9-nél nagyobb számokhoz 

hozzáadva 6 értéket képezzük az AF és CF átviteli 1 értékét, most a 9-nél nagyobb értékeknél AAS 
utasítás hatására levonunk 6-ot és AH regiszterből kölcsönvesszük az oda elhelyezett átviteli értéket. 

A visszavett átviteli érték nem adódik hozzá AL értékéhez. A vizsgált mennyiség az AL regiszter alsó 

4 bitjén ábrázolt érték, ha ez kilencnél nagyobb levonunk 6-ot, és úgy írjuk vissza, hogy töröljük a 

felső négy bitet és csökkentjük eggyel,  AH értékét. 
Vizsgáljuk külön a 9 és annál kisebb értékek AL alsó 4 bitjén lévő 

értékeket. 

HA )16()16()16( 9x[.]AL0x  ,akkor az ALAL  és 0CFAF  és 

AFAHAH   

A 9-nél nagyobb, tehát A- F értékig terjedő hexadecimális számjegyek 

esetén. 

HA )16()16()16( xF[..]ALxA  ,akkor az 6ALAL  és 1CFAF 

és AFAHAH   

A mov ax, 0A3FFh utasítással az AX regiszter felső bájt AH értéke 

A3h , alsó bájt AL értéke FFh. Utasítás hatására AH értéke A2h, AL 

értéke 9. 

DAS (Decimal Adjust for Subtraction) utasítás 

Operandus nélküli utasítás, ahol a cél és érték operandust egy regiszter valósítja meg. Most 

tárgyalt utasításkor a kijelölt regiszter az AL regiszter. A regiszterben két fél bájt nagyságú 

érték foglal helyet, ami lehet két BCD értékek kivonásának eredménye. Az utasítással az AL 

regiszterben két pakolt BCD számot kapunk eredményül. Az átalakítás vizsgálatára írt 

programban a kinullázott AX regiszterbe egy kivonás eredményét helyezzük el.  
  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov ax,0A3FFh 

 aas 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

14. program 
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A nulla értékből levont 12h érték FFEE(h) hexadecimális értéket eredményez úgy, hogy AF és 

CF flag-ek értékei 1, mivel a 4. biten és a 16. biten is volt 

átvitel. A kiadott DAS utasítás után AX regiszter értéke 

FF88(h)-re vált. A magyarázat a következő, AL regiszterben 

történt változást a BCD-ra váltás eredménye, mindkét 

helyértéken 6-tal csökkent. 

Ismételten kinulláztuk AX regiszterünket, azért, hogy a két flag 

(AF,CF) értékei nullára álljanak be, majd a mov ax,0ffe4h 

utasítással feltöltjük. Az a DAS utasítással FF84(h) értéket 

kapjuk nulla flag –rt-kek mellett. Látjuk, hogy a kisebb 

helyértéken lévő 4(h) utasítás ellenére változatlan marad, a 

nagyobb helyértékű AL érték 6-tal csökken. Összefoglalásként 

a két helyértékre felírható az DAS utasítás hatása. 

Ha a számjegyek 0...9-ig tartanak. 

HA )16()16()16( 99[..]AL00  ,akkor  ALAL  , 0CFAF  , 

AFAF CFCF  

Ha a számjegyek A..F-ig tartó hexadecimális értékek. 

HA )16()16()16( FF[..]ALAA  ,akkor 66ALAL  , 1CFAF  , AFAF CFCF  

Mindkét pakolt értékből le kell vonni 6-ot. 

További előfordulások lehetnek, ha a számjegyek különbözőek. 

HA )16()16()16( F9[..]ALA0  ,akkor 06ALAL  és 1AF és 0CF   AFAF CFCF  

A kisebb pakolt helyértékű számjegyből kell 6-ot levonni. 

HA )16()16()16( 9F[..]AL0A  ,akkor 60ALAL  és 0AF  és 1CF   AFAF CFCF  

A nagyobb pakolt helyértékű számból kell levonni 6-ot. 
Az átviteli flag-eken kívül a következő flag-ek adnak a kapott értékről információt, úgymint a kettes 

komplemensről a nulla értékről, a páros vagy páratlan 1-esekről. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés nd - - - x x x x x 

 
Szorzás 

A harmadik alapvető művelet. A matematika általános iskola fogalmakat felelevenítve három fogalmat 

tisztázott, ezek a szorzandó, szorzó és a szorzat vagy eredmény. Informatikában minden művelet 
összeadási műveletre vezethető vissza, az előzőekben a kivonás kettes komplemens összeadásra, a 

szorzás egy olyan többszörös összeadás, ahol a szorzandót annyiszor adjuk össze saját magával 

ahányszor a szorzó kéri. 

MUL(MULtiply) utasítás 

Előjel nélküli utasítás. Egy operandusú művelet, a szorzandó az akkumulátor regiszterben (AX) kell 

elhelyezni, a szorzót nekünk kell megadni, mint érték operandust. A kapott szorzat, elhelyezkedése 

méretfüggő, két bájt méretű szám szorzata AX regiszter alsó AL és felsőbájtban, AH részben 
helyezkedik el. Szó méretű adatok esetén, 16 és 32 bites méretig a szorzat alsó két bájtja AX 

regiszterben a felső két bájtja a DX regiszterben található. Jelölésére a DX:AX jelölést alkalmazzuk.  

Az utasítás általános felépítése 

MUL érték 

 
  

model small 

.stack 
code segment 

 assume cs:code 

start: 

 xor ax,ax 
 sub ax,12h  

 das 

 xor ax,ax 
 mov ax,0ffe4h 

 das 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

15. program 
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Az értéknek használható operandusokat táblázatban foglaltam össze. 

AX  AL   reg8  MUL BL 

AX  AL   mem8  MUL a8 

DX:AX  AX   reg16  MUL BX 

DX:AX  AX mem16  MUL a16 

Az AX regiszterben akkor fér el a szorzat eredménye, ha két 8 bites értéket szorzunk úgy, hogy AH 

értéke nulla, valamint a flag-ek nem jeleznek átvitelt és túlcsordulást (OF=0, CF=0). Két, kétbájtos 

szorzás esetén DX értéke akkor nulla, ha nincs átvitel és túlcsordulás, eredményünk AX regiszterben 
elfér egyébként, átvitel és túlcsordulás esetén a felső bájt helyén lévő eredmény DX regiszterben 

található. 

Az utóbbira nézzünk egy példát. Az AX regiszterbe bemozgatjuk a szorzandót F12(h), aminek 
helyigénye 12 bit. A szorzónak BX regisztert használjuk, a 

regiszternek 16 bites méretét. Ide mozgatjuk be az A01B(h) értéket, 

ami a szorzó értéke. A MUL BX utasítás kiadásával a CF és OF flag-
ek értéke 1 lesz, ami meghatározza az eredményünk felső szó 

értékének DX regiszterbeli elhelyezését. Eredményünk 96CD6E6(h), 

aminek felső része 096C(h) a DX regiszterben, alsó része D6E6(h) az 

AX regiszterben található. 
Az utasítás érték operandusára nem használhatunk szám konstansokat, 

mivel helyigényét nem tudja beazonosítani a fordító program. 

A művelet elvégzésekor az alkalmazott bitméretet a szorzó határozza 
meg. Egy olyan műveletkor, mikor az AX regiszterben F12(h) érték 

van és a szorzó BL nyolcbites regiszter, értéke legyen FB(h), akkor a 

várt érték E C6A6(h) helyett csak a két nyolcbites tartalom szorzása 

valósul meg, ez 12(h) és FB(h) értékek szorzata, aminek értéke 11A6(h). 

A flag-ek állapota 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - nd nd nd nd x 

A flag-ek akkor jeleznek túlcsordulást és átvitelt, ha a 8 bites szorzás esetén AH regiszter tartalmazza 
az eredmény felsőbájt értékét, illetve szavas szorzás esetén DX regiszter értéke nem nulla, ellenkező 

esetben nem jeleznek. 

IMUL ((Integer Multiply) utasítás 

Előjeles szorzás utasítása, ahol az eredmény előjelnek megfelelően vagy pozitív abszolút értékes, vagy 

negatív kettes komplemens értékű. Az utasításban az azonos előjelű értékek szorzásakor pozitív 

abszolút értékes-, a különböző előjelű értékek szorzásakor negatív, kettes komplemens értéket kapunk 

eredményként. Az utasításkor az eredmény elhelyezkedése egyező a MUL utasításnál megadottakkal. 
Utasítás formátuma 

IMUL érték 

Egyoperandusú művelet, ahol a szorzás bitméretét az érték mérete állítja be. A szorzandó az AL-ben, 
ha 8 bites vagy AX-ban, ha 16 bites szorzást végzünk. Lehetséges értékek előfordulását a táblázat 

tartalmazza. 

AX  AL   reg8  IMUL BL 

AX  AL   mem8  IMUL a8 

DX:AX  AX   reg16  IMUL BX 

DX:AX  AX mem16  IMUL a16 

 

  

model small 

.stack 

code segment 
 assume cs:code 

start: 

 mov ax,0F12h  

 mov bx,0A01Bh 
 mul bx 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

16. program 
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Nézzünk egy feladatot, ami tartalmaz egy azonos és egy különböző előjelű mennyiségek szorzatát. 

A regisztereket kinullázzuk először a mov ax,0-val, de ezt végzi az 

azonos regiszterek között végrehajtott kizáró vagy kapcsolat is xor 

bx,bx. A kizáró vagy alkalmazásakor a ZF flag jelzi a nulla 

eredményt. 

Először a szorzandó -4, az al regiszterben kettes komplemens 
megfelelője FC(h), és a szorzó a 2, a bl értékével végzzük el az 

előjeles szorzást. Eredményül az AX regiszterben FFF8(h) értéket 

kapunk, ami a -8 kettes komplemens értéke. 

Következő szorzásunk a -4 és a -2 értékek. A két érték bevitele a 
regiszterbe mov al,-4, amit kettes komplemensben ábrázolt értéke 

FC(h), a szorzó -2, a mov bl,-2, ezt is kettes komplemensben 

ábrázolva kapjuk, az FE(h) értéket. Az imul bl utasítás után az AX 
regiszter AL helyén kapjuk az abszolútértékes 8 eredményt úgy, hogy 

AX felső bájtja AH regiszter nem tartalmaz értéket. )h(0008AX   

A 8080 és 8086 processzorok nem engedélyezik a számokkal végzett 

szorzásokat, itt sem alkalmazhatjuk a számmal való előjeles szorzást. 
A flag-ek táblázata az előjel nélküli szorzáskor megismertekkel 

azonos. 

 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - nd nd nd nd x 

 

AAM (ASCII Adjust for Multiply) utasítás 

 
Két csomagolatlan BCD számjegy fér el vizsgálandó AL regiszterben, amit értékként vizsgál az 

utasítás, majd ezt az értéket A(h)-el elosztja, a kapott hányados kerül az AH regiszterbe, a maradék az 

AL regiszterbe. Operandus nélküli utasítás, a cél operandus AL, az érték operandus 10(d) decimális 
érték. Az utasítás hatására két csomagolatlan számjegyet kapunk AH-ban és AL-ben. 

A programban kinullázott (nem kötelező jellegű) AX regiszterbe bemozgatjuk az FF(h) értékét. A két 

számjegy, FF(h), decimális megfelelője 255(d), ha erre az AAM utasítást 

kiadjuk, akkor 10(d) értékkel osztjuk AL értékét. Az osztás után a 
hányados értéke 19(h) AH regiszterben a maradék 5(h) érték az AL 

regiszterben foglalt helyet. 

Az AX regiszter tartalma a program futása alatt. 

AH AL Utasítás 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
mov al,0FFh 

0 0 F F 

0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
aam 

1 9 0 5 

hányados maradék  

 

A flag-ek állapota a művelet szempontjából fontos 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés nd - - - x x nd x nd 

 

  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 

start: 
 mov ax,0 

 mov al,-4  

 xor bx,bx 
 mov bl,2 

 imul bl 

 mov ax,0 
 mov al,-4  

 xor bx,bx 

 mov bl,-2 

 imul bl 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

17. program 

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov ax,0 

 mov al,0FFh  

 aam 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

18. program 
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Osztás 

Az osztás egy operandusú művelet. A műveletben résztvevő mennyiségek fogalmai a következők: 

osztandó, osztó, hányados érték és a maradék. Az assembly program minden fogalomhoz tartozó 
mennyiségnek, értékfüggően kéri kijelölni a helyét.  

Az osztás, összeadásra vezethető vissza. A művelet jelenti, hogy egy értékből (osztandó) hányszor 

lehet levonni egy másik értéket (osztó), a levonások darabszáma a hányados. A kivonás komplemens 
összeadásra vezethető vissza, így igaz, azaz állítás, hogy az osztás összeadásra vezethető vissza. 

DIV (DIVide) utasítás 

Előjel nélküli osztás. Az osztást különböző méretű komponensek között hozhatjuk létre. Két nagy 

csoportja létezik, a bájt és a szó méretű osztás. 
A bájt méretű osztás jelenti, hogy az osztandó és az osztó is 8 bites. Ebben az esetben az osztandót az 

AL regiszterben kell elhelyezni, az osztó valamely 8 bites regiszterben vagy általunk létrehozott 8 

bites objektumban elhelyezett. Az utasítás kiadása után az eredmény az AL regiszterbe, a maradék, az 
AH regiszterbe kerül. 

A szó méretű osztásban az osztandó és az osztó is 16 bites. Az osztandót az AX regiszterben az osztót 

valamely 16 bites regiszterben, vagy általunk deklarált 16 bites objektum tartalma. Az osztási művelet 
után az eredményt az AX regiszter, a maradékot a DX regiszter tárolja. 

Vegyes méretű alkalmazásokra ügyelni kell, mert akkor végezhető el helyesen, ha a hányados és 

maradék mérete megfelelően van kijelölve. A bevált gyakorlat az, ha 

az osztás elvégezhető bájt méretben, akkor elvégezhető szó méretben 
is. Fordítva már nem igaz. 

Az utasítás általános felépítése 

DIV érték 
Az értékre alkalmazható objektumok a következők.  

AL, mod AH  AL : reg8  DIV BL 

AL, mod AH  AL : mem8  DIV  a8 

AX, mod DX  AX: reg16  DIV  BX 

AX, mod DX  AX :mem16  DIV  a16 

A művelet bemutatására írt program eredmény szempontjából ugyan 

az, a különböző adathosszúságból adódó eltérések figyelemreméltóak. 

A program első részében bájt méretű osztást alkalmaztam, ahol az 
osztandó AL – ben , az osztó BL-ban van. Az osztási utasítás kiadása 

után,  DIV BL, a hányados eredménye az AL-be, a maradék AH-ba 

kerül. 

A program szavas osztásában a mennyiségek változatlan nagyságúak, de szó méretben elhelyezettek, 
így az osztandó AX-ben az osztó BX-ben. Az eredmény és a maradék ugyan az, de most az eredmény 

a teljes AX-et elfoglalja, a maradék a 16 bites DX-ben van. A művelet értékei hányados 22(h), a 

maradék 5(h). 

A flag-ek állapota művelet független 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés nd - - - nd nd nd nd nd 

IDIV(Integer DIVide) utasítás 
Előjeles osztás, bájt, - 8 bites-, szó  -16 bites- hosszúságban. Az osztandó most is az akkumulátor 

regisztert teljes egészében (AX), vagy annak egy részét, az alacsonyabb bájt (AL) értékét tölti ki. Az 

osztó lehet 8-, ill. 16 bites regiszter vagy általunk létrehozott objektum. 

Bájt méretű osztás esetén, az osztó és az osztandó mérete 8 bites. Ha az osztandó és osztó 8 bites, 
akkor az osztás probléma mentesen megvalósul úgy, hogy a hányados értéke az AL regiszterbe a 

maradék az AH regiszterbe kerül. 

  

model small 

.stack 

code segment 
 assume cs:code 

start: 

 mov al,0F3h 
 mov bl,7h 

 div bl 

 mov ax,0F3h 
 mov bx,7h 

 div bx  

 exitcode 0 

code ends 
end start 

19. program 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

75 

 

Ha az osztandó 16 bites és az osztó 8 bites, akkor futási hibát vagy értékhibát vét a program. 

Megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb pozitív hányados érték +127(d) (7F(h)) decimális (hexadecimális) 

szám, a legkisebb hányados -127(d) (81(h)) decimális (hexadecimális) számérték.  
Word hosszúságú osztáskor 16 bites az osztandó és az osztó is. Az osztandó AX-ben, az osztó 

valamely 16 bites regiszter vagy deklarált objektum. A művelet után a hányados értéke az AX 

regiszterben, a maradék érték DX regiszterbe kerül. A 16 bites egészértékű osztás legnagyobb pozitív 
hányados értéke +32 767(d) (7FFF(h)), legkisebb hányados értéke -32 767(d) (8001(h)).  

Az utasítás általános felépítése: 

IDIV érték 

A műveleti objektumtípusok. 

AL, mod AH  AL : reg8  IDIV BL 

AL, mod AH  AL : mem8  IDIV  a8 

AX, mod DX  AX: reg16  IDIV  BX 

AX, mod DX  AX :mem16  IDIV  a16 

A művelet programmegvalósítása két lehetőséget tárgyal előjeles 8 bites valamint 16 bites adathosszal. 

Előjeles 8 bites egészértékű osztás programja 

Az osztandó F9(h) pozitív érték elhelyezése 8 biten az AL 

regiszterben helyeztem el. Az osztó 8 bites regiszterben elhelyezett 
negatív előjelű 3(h) érték, amit az assembler kettes komplemens 

értékben, FD(h), ábrázol a BL regiszterben. 

Az osztás előjeles osztás Az utasítás kiadása után az AL tartama 
AD(h) tehát a hányados tartalma, a maradékot AH értéke adja, ami 

00(h). Az eredmény kettes komplemens értékű, ismételt kettes 

komplemenssel megkapjuk a negatív értékű hányadost. 

AH AL  Hex 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1  00F9 

                  

BH BL  Hex 

x x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 0 1  xxFD 

 

Az utasítás után AX tartalma 

AH AL  Hex 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1  00AD 

A kettes komplemens érték ismételt kettes komplemens értékkel kapjuk a hányados értéket. 

AL  Hex 

1 0 1 0 1 1 0 1  AD 

0 1 0 1 0 0 1 1  -53 

Előjeles 16 bites egészértékű osztás programja 

Az osztandó és az osztó 16 bites. Az osztandó az AX regiszter AF19(h), az osztó a BX 

regiszter értéke 4A3(h). 

AX  Hex 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1  AF19 

 

 
  

BX  Hex 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1  04A3 

model small 

.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 xor ax,ax 

 mov al,0F9h 
 mov bl,-03h 

 idiv bl 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

20. program 
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Az idiv bx utasítás kiadása után a figyelt regiszterek tartalma: 

Az AX regiszter törlődik, és tartalma a hányados értéke lesz. 

 
AX  Hex 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1  25 

A maradék értéke a DX regiszterben kap helyet. 

DX  Hex 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0  038A 

A flag-ek állapota műveletfüggetlen 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 
állapot figyel nd - - - nd nd nd nd nd 

 

 

AAD (ASCII Adjust for Division) utasítás 

Operandus nélküli művelet. Az akkumulátor regiszter (AX) tartalmát változtatja meg úgy, hogy törli 
az akkumulátor felső bájtot AH-t, az alsó bájtba AL-be, elhelyez két pakolatlan számjegyet. Az 

utasítással az 8 bites osztás előtti állapotot állítjuk be, mivel az osztandó az AL-ben van, AH-nak 

nullaértékűnek kell, hogy legyen. 
Az utasítás az AX regiszterben a következő adatváltozásokat 

eredményez. 

AL 

AH 
 AL +(AH 0A(h) 

AH=0 

 

AAD 

 

A táblázat első sora az AL regiszter változását mutatja, ami  AH 

tízszeres (0A(h)) és AL értékének összege lesz, a második sor azt 

illusztrálja, hogy AH kinullázódik. 

Az alkalmazott program igen egyszerű. 

A programban az AX regisztert maximális értékre FFFF(h) töltöttem 

fel.  

AH AL  Hex 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  FFFF 

 Az AAD utasítás kiadásával az AL regiszter értékének képlet szerint változása 

)AFF(FF)AAH(ALAL )h()h()h()h(   

)h()h()h( 5AF6F9FFAL   

Az utasítás lefutása után AX regiszter a következő állapotot veszi fel. 

AH AL  Hex 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1  00F5 

 
Az állapot azt tükrözi, hogy művelet után a legnagyobb helyértékű biten átvitel volt és AF,CF értéke 1. 

Az ábrázolás nem teljes, mert három BCD számjegy már nem ábrázolható, csak a két kisebb 

helyértékű számjegy fért el AL-ben. 

  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov ax,0AF19h 

 mov bx,04A3h 

 idiv bx 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

21. program 

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov ax,0FFFFh 

 aad 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

22. program 
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Az AAD művelet 8 bitenként pakolt számjegyeket, az AL regiszterben pakolatlan számjegyként 

helyezi el.  

Flag-ek állapota a következő 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés nd - - - x x nd x nd 

 

CBW(Convert Byte to Word) utasítás 

Bájt értékű adat kiterjesztése szóra. Operandus nélküli utasítás. A kiterjesztést az AL regiszterben lévő 

adatra végzi el az utasítás. Ha az AL regiszter legnagyobb bit értéke 1, után alkalmazva az utasítást az 

AH regiszter értéke FF-re íródik át. Az AL legnagyobb bit értéke akkor 1, ha AL értéke legalább 80(h). 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 1 0 0 0 0 0 0 0  xx80 

 

A CBW utasítás lefutása után 

AH AL  Hex 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  FF80 

Ha AL legnagyobb helyértékű bitje nem 1, akkor AH tartalma nulla. Az utasítás a flaf-ekre nincs 

hatással. 
 

A bemutatott példaprogramban két CBW utasítás van. Az első utasítás 

előtt az AL regiszterbe  

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 0 1 1 1 1 1 1 1  xx7F 

CBW utasítás után. 

AH AL  Hex 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1  007F 

Következő adatmozgatást (mov al,80h)már előzőekben 

megvizsgáltuk, a CBW utasítás után FF80(h) 

 

 

CWD (Convert Word to Doubleword) utasítás 

Szó értékű adat kiterjesztése kétszeres szó értékre. Operandus nélküli utasítás. Az AX regiszter 

kiterjesztése DX regiszterre. A kiterjesztés akkor jön létre, ha AX legnagyobb helyértékű bitje 1. A 

minimális AX érték 8000(h), DX regiszter FFFF(h) értékre vált. 

AX  Hex 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  8000 

A CWD utasítás lefutása után. 

DX  Hex 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  FFFF 

Ha AX regiszter legnagyobb helyértéke nem 1. akkor DX regiszter tartalma nulla. Az utasítás nincs 

hatással a flag-ekre. 
  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov al,7fh 

 cbw 
 mov al,80h 

 cbw 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

23. program 
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A bemutatott program első AX értéke 7FFF(h) érték, a CWD utasítás 

után DX regiszter tartalma nulla. 
AX  Hex 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7FFF 

CWD utasítás után AX tartalma változatlan 
AX  Hex 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7FFF 

DX tartalma 

DX  Hex 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0000 

A második CWD utasítás elött AX tartalma 8000(h), az utasítás 
kiadása után értéke nem változik, de DX regiszter FFFF(h) értékre vált. 

 

 

6.4.3 Bit manipulációs utasítások 

A csoport utasításait három csoportra bonthatjuk. A csoportba tartozik a logikai (logicals) utasítások a 
léptetés (shifts) jobbra illetve balra és a forgatás (rotates) jobbra illetve balra. 

 
Logikai műveletek 

NOT Tagadás bájt vagy word méretben 

AND ÉS kapcsolat bájt vagy word méretben 

OR VAGY kapcsolat bájt vagy word méretben 

XOR Kizáró vagy kapcsolat 

TEST ÉS kapcsolat teszt  
21. táblázat 

Léptető utasítás 

SHL Logikai léptetés balra  

SAL Aritmetikai léptetés balra 

SHR Logikai léptetés jobbra 

SAR Aritmetikai léptetés jobbra  
22. táblázat 

Forgatás 

ROL Forgatás balra 

ROR Forgatás jobbra 

RCL Carry flag balra forgatása 

RCR Carry flag jobbra forgatása  
23. táblázat 

Logikai műveletek. 

A logikai változók között elvégezhető művelet. A logikai változókról tudni kell, hogy csak két értéket 
vehetnek fel, igaz és hamis értéket. Ezek szerint a logikai változók kijelentést tartalmaznak, mely 

kijelentésre adott választ igaznak vagy hamisnak értelmezzük. A logikai műveletek kettő vagy több 

logikai változó közötti kiértékelés. A kiértékelést a logikai műveletet meghatározó igazságtáblázat 

szerint kell elvégezni. Több azonos- vagy különböző logikai műveletekkel, logikai egyenletet 
építhetünk fel. 

A logikai műveleteknek két nagy csoportja van, az elemi vagy egyszerű és az összetett logikai 

műveletek. Az elemi vagy egyszerű logikai műveletet (NOT, OR, AND) tovább nem tudjuk 
felbontani, az összetett logikai műveletek (ekvivalencia, antivalencia, implikáció) elemi műveletekkel 

leírható. 

  

model small 

.stack 

code segment 

 assume cs:code 

start: 

 mov ax,7fffh 

 cwd 

 mov ax,8000h 

 cwd 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

24. program 
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Az assembly programozási nyelv ismeri a három elemi műveletet NOT, OR, AND és az antivalenciát, 

amit kizáró vagy kapcsolatnak nevezünk. A kizáró vagy kapcsolatból -eXclusive OR- ered az XOR 

megnevezés. A programozás a logikai változókat operandusokban helyezi el, a programozó csak a 
mnemonic- hoz kapcsolható, megadott mennyiségű operátor közötti vizsgálatot végeztethet el. 

NOT (Logical NOT) utasítás 

Egy operandusú művelet, az érték operandust vizsgálja. A logikai tagadás műveletének assembly 
megvalósítása.Az utasítás általános alakja 

NOT érték 

Az érték operandus a tagadás igazságtáblázata szerinti kiértékelésen esik át, ami a következő: 

érték NOT érték 

0 1 

1 0 

Az igazságtáblázatban, az érték operandusnak két állapota lehet, logikailag hamis, akkor állapota 0, 

vagy logikailag igaz akkor állapota 1. Ez az érték operandus értelmezési tartománya, ami felsorolható 
állapotokat takar. Az érték operandus a NOT érték utasításra 1-re vált, ha az operandus 1, akkor 0 lesz. 

Az érték operandus lehetséges típusai. 

reg8  FF(h) - reg8 NOT BL 

mem8  FF(h) - mem8 NOT a8 

reg16  FFFF(h) - reg16 NOT CX 

mem16  FFFF(h) - mem16 NOT a16 

Az utasítás a flag állapotait nem befolyásolja. 

Nézzünk egy 8 bites példát. 
A 8 bites értékhordozó most BL. A regiszterbe A7(h) értéket 

mozgatunk be a mov bl,0A7h utasítással. A regiszter bináris tartalma 

BH BL  Hex 

x x x x x x x x 1 0 1 0 0 1 1 1  xxA7 

Az utasítás kiadása után 

BH BL  Hex 

x x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1  xxFF 

x x x x x x x x 1 0 1 0 0 1 1 1  xxA7 

x x x x x x x x 0 1 0 1 1 0 0 0  xx58 

 

 
AND (Logical AND) utasítás 

Kétoperandusú művelet. A művelet kiértékelése a logikai ÉS kapcsolat alapján történik, aminek 

igazságtáblázata. 

Értelmezési tartomány Kiértékelés 

Cél operandus Érték operandus AND Cél, Érték 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

A kiértékelés az igazságtáblázat alapján a cél operandus tartalma lesz, és akkor 1, ha a cél- és érték 

operandus azonos helyértéken álló bit értékei 1, ellenkező esetben 0. Az utasítás általános alakja 

  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 

start: 
 mov bl,0A7h 

 not bl 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

25. program 
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AND cél, érték 

Az alkalmazható cél és érték operandus típusait táblázatban foglaltam össze. 

reg8  reg8  AND reg8 AND CL, BL 

reg8  reg8 AND mem8 AND BL, a8 

reg16  reg16 AND reg16 AND CX, BX 

reg16  reg16 AND mem16 AND CX, a16 

mem8  mem8 AND reg8 AND a8, BL 

mem16  mem16 AND reg16 AND a16, BX 

Külön csoportosítottam a számokkal végzett utasításokat, a számokat csak érték operandusnak 

használhatjuk. 

AL  AL AND szam8 AND AL, 36 

AX  AX AND szam16 AND AX, 01F02h 

reg8  reg8 AND szam8 AND CL, 12 

mem8  mem8 AND szam8 AND a8, 79 

reg16  reg16 AND szam16 AND CX, 045F2h 

mem16  mem16 AND szam16 AND CX, 045F2h 

A flag-ek állapota 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés 0 - - - x x nd x 0 

A flag-ek közül az OF és CF, vagyis a túlcsordulás és legnagyobb helyértékű átvitel jezése 0 értékre 

vált. A zéró, sztring és a paritás flag-ek plusz információt adhatnak. 

A mintaprogram két 8 bites regiszter bitkapcsolatát figyeli, és adja vissza annak ÉS 

kapcsolatát a cél operandusban. 

A programban az AL regiszter D(h) értékű. 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 0 1  xx0D 

A BL regiszter E(h)-t tartalmazza. 

BH BL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 1 0  xx0E 

Az and al, bl utasítás után az AL tartalma törlődik és felveszi a következő 
állapotot. 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 0 0  xx0C 

Látjuk, hogy AL tartalma a két 8 bites érték azonos helyértékén lévő 
egyező 1-eseknél 1, máshol nulla.(3,4 bit) 

OR (Logical OR) utasítás. 

A logikai vagy kapcsolat megvalósítása,- „inclusive or”- „befogadó vagy kapcsolat”-nak is nevezzük. 
Két operandusú művelet, ahol a cél és érték operandosok kiértékelése a cél operandusban található. A 

kiértékelés a logikai OR kapcsolat igazságtáblázata szerint valósul meg. 

  

model small 

.stack 
code segment 

 assume 

cs:code 
start: 

 mov al,0Dh 

 mov bl,0Eh 

 and al,bl 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

26. program 
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Értelmezési tartomány Kiértékelés 

Cél operandus Érték operandus OR Cél, Érték 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Az értelmezési tartomány állapotai az előző AND utasítás állapotaival egyezőek, mivel mindkét 

utasítás kétoperandusú. A befogadó vagy kapcsolatot maximum értékű kapcsolatnak is nevezzük, ami 
jelenti, hogy a vizsgált értékek közül létezi 1, akkor a kiértékelés értéke is 1, egyébként nulla. Az 

utasítás általános felépítése, 

OR cél, érték 

Az operandusokként alkalmazható adattípusok táblázatai. 

reg8  reg8  OR reg8 OR CL, BL 

reg8  reg8 OR mem8 OR BL, a8 

reg16  reg16 OR reg16 OR CX, BX 

reg16  reg16 OR mem16 OR CX, a16 

mem8  mem8 OR reg8 OR a8, BL 

mem16  mem16 OR reg16 OR a16, BX 

A következő táblázat az érték operandus számot tartalmaz, milyen cél operandus típus alkalmazható? 

AL  AL OR szam8 OR AL, 36 

AX  AX OR szam16 OR AX, 01F02h 

reg8  reg8 OR szam8 OR CL, 12 

mem8  mem8 OR szam8 OR a8, 79 

reg16  reg16 OR szam16 OR CX, 045F2h 

mem16  mem16 OR szam16 OR CX, 045F2h 

A flag-ek állapota 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés 0 - - - x x nd x 0 

A túlcsordulás (OF) és az átvitel (CF) flag-ek itt is törlődnek. 

A legegyszerűbb mintaprogramot készítjük el ismét. Az AL tartalma 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 0 1  xx0D 

A BL tartalma 
BH BL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 1 0  xx0E 

Az or al,bl utasítás után AL tartalma 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 1 1  xx0F 

 

Látjuk, hogy a kiértékelt állapot csak akkor 0, ha a vizsgált 

mindkét érték nulla. 
  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 

start: 
 mov al,0Dh 

 mov bl,0Eh 

 or al,bl 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

27. program 
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XOR (EXclusive OR) utasítás 

A logikai kizáró vagy kapcsolatot valósítja meg. Míg az előző műveletek egyszerű logikai műveletek 

voltak (tovább nem egyszerűsíthetők), addig az XOR művelet összetett logikai műveletnek nevezzük, 

mivel egyszerű logikai műveletekkel leírhatók.    BABABA   . Előzőek szellemében, 

minden összetett művelet leírható a három egyszerű művelettel. A kizáró vagy kapcsolat megfelel az 

antivalencia logikai kapcsolatnak, az ekvivalencia az antivalencia tagadása. BABA  . Az 

implikáció BABA  . Részletesen az Informatika II. jegyzetben. 
Az assembly programozási nyelv utasítása, a két logikai változót, a cél és érték operandusok valósítják 
meg. Felírható az utasítás igazságtáblázata. 

Értelmezési tartomány Kiértékelés 

Cél operandus Érték operandus XOR Cél, Érték 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Az utasítás kiértékelése ott igaz (1), ha az operandusok különböző értékűek. Általános alakja 

XOR cél, érték 

Az operandusok adatmérete és létrehozása szerint, összeállítható a táblázat. Regiszter és 

memóriafoglalás szerint a következők lehetnek. 

reg8  reg8  XOR reg8 XOR CL, BL 

reg8  reg8 XOR mem8 XOR BL, a8 

reg16  reg16 XOR reg16 XOR CX, BX 

reg16  reg16 XOR mem16 XOR CX, a16 

mem8  mem8 XOR reg8 XOR a8, BL 

mem16  mem16 XOR reg16 XOR a16, BX 

Ha az érték operandus szám, akkor a következő előfordulások lehetnek. 

AL  AL XOR szam8 XOR AL, 36 

AX  AX XOR szam16 XOR AX, 01F02h 

reg8  reg8 XOR szam8 XOR CL, 12 

mem8  mem8 XOR szam8 XOR a8, 79 

reg16  reg16X OR szam16 XOR CX, 045F2h 

mem16  mem16 XOR szam16 XOR CX, 045F2h 

Utasítás hatására törlődik a cél operandus értéke, új értékét, az azonos helyértékű egyező bitek esetén 

0, ha különbözőek, akkor 1, számábrázolása adja. Lényeges a flag-ek állapota, mert a túlcsordulást 
(OF) és legnagyobb átvitelt (CF) jelző flag-ek értékei 0-ra vált. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés 0 - - - x x nd x 0 
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Az utasítást bemutató program egyszerű. 

Csak a művelet utasítássorát cseréltem le. Az utasítás 8 bites cél és 

érték operandusokkal dolgozik, mind a kettő regiszter típus. 

A cél operandus AL, értéke a mov al,0Dh utasításra D(h)-ra vált. 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 0 1  xx0D 

Az érték operandus BL, mov bl, 0Eh utasításra E(h) lesz. 

BH BL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 1 1 1 0  xx0E 

Az xor al,bl utasításra AL értéke ott lesz 1, ahol AL,BL különböző, tehát 
a két legkisebb helyértéken (2

1
,2

0
). 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 1 1  xx03 

Test (Logical Compare) utasítás 

Kétoperandusú művelet, az ÉS (AND) kapcsolatot hajtja végre bitenként. Az azonos helyen 

lévő biteket vizsgálja az ÉS kapcsolat igazságtáblázata alapján. Az eredményt nem tárolja, 

változatlan marad a cél és érték operátorok tartalma. A vizsgálat eredményét a flag-ek jelzik, 

ahol az SF,ZF,PF a feladatuknak megfelelően mutatják azt. Az utasítás általános felépítése 

TEST cél, érték 

Az alkalmazható adathossz és típusok táblázata 

flag-ek  reg8  AND reg8 TEST CL, BL 

flag-ek  reg8 AND mem8 TEST BL, a8 

flag-ek  reg16 AND reg16 TEST CX, BX 

flag-ek  reg16 AND mem16 TEST CX, a16 

Ha az érték operandus szám, akkor a következő változatok fordulhatnak elő. 

flag-ek  AL AND szam8 TEST AL, 36 

flag-ek  AX AND szam16 TEST AX, 01F02h 

flag-ek  reg8 AND szam8 TEST CL, 12 

flag-ek  mem8 AND szam8 TEST a8, 79 

flag-ek  reg16 AND szam16 TEST CX, 045F2h 

flag-ek  mem16 AND szam16 TEST CX, 045F2h 

A flag-ek állapotai közül a nullázódnak a túlcsordulás (OF) és a legnagyobb helyértékű átvitel (C) 

jelző flag-ek. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés 0 - - - x x nd x 0 

 

  

model small 

.stack 

code segment 
 assume 

cs:code 

start: 
 mov al,0Dh 

 mov bl,0Eh 

 xor al,bl 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

28. program 
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Az alkalmazott program vizsgálata az operandusok és  flag-ek állapotváltozásainak függvényében. 

Bináris értékeket mozgatunk al-be a mov al, 11111111b 

utasítással. 
AH AL  Hex 

x x x x x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1  xxFF 

Nyolcbites regiszter az érték regiszter is, állapotát a mov bl 0101b 

utasítás adja. 

BH BL  Hex 

x x x x x x x x 0 0 0 0 0 1 0 1  xx05 

A sub al,bl kivonás után megváltozik AL tartalma, a következőre 

AH AL  Hex 

x x x x x x x x 1 1 1 1 1 0 1 0  xxFA 

A kivonás utáni flag állapotok a 0OF  ; 0CF  ; 0ZF  ; 1PF ;

1SF  . A PF a páros paritást jelenti, az SF jelzése szerint kettes 

komplemensként értelmezi AL értékét. 

A test al,bl utasítás hatására sem AL sem BL állapota nem változik. Az utasításkor az azonos 
helyértékű biteket egyenként vizsgálja ÉS kapcsolat igazságtáblázata szerint. A kiértékelés csak akkor 

igaz (1), ha mindkét vizsgált érték igaz (1). Ha legalább egy ilyen párosítást talál, akkor az egész test 

utasítás kiértékelése igaz, tehát nem nullaértékű. Ezt az ismeretet a ZF flag állapota jelzi, így annak 

értéke 0, ami azt jelenti, hogy a művelet eredménye nem 0. Ha a bitenkénti kiértékelés mindegyike 0 
értékű, akkor a test utasítás összességében is 0, így a ZF flag értéke jelzi a zéró műveletet, tehát 1.  

Az SF flag a test utasítás hatására 0 lesz. 

 Léptető utasítások 
A léptető vagy shiftutasításokkal, a bitek helyértékét változtathatjuk meg, bájt vagy word adathosszon, 

számtani vagy logikai értelemben, jobbra vagy balra. Legfeljebb 8 léptetést tudunk egy irányban 

kiadni az érték operandus segítségével, ez nyolcbites eltolást jelenthet. Az értékoperandus lehet egy 

szám vagy a számláló adatregiszter (CX) alsó bájtban CL-ben tárolt érték. Aritmetikai (számtani) 
értelemben, egy bináris számon végzett léptetés, a léptetés iránytól függően a szám szorzását vagy 

osztását jelenti. Logikai eltolásokban bitek érzékelésére használjuk, bájt vagy word nagyságú 

értékekben. A shiftutasítások a flag-ek értékeit is befolyásolják. Az AF flag állapota határozatlan a 
működés folyamán. A PF,SF és ZF flag-ek logikai utasításra frissülnek. 

SAL(Shift Arithmetic Left) és SHL(SHift logikal Left) utasítások 

Kétoperandusú műveletek, mind a két utasítás végeredménye ugyan az, a cél operandus mennyiségét 
balra tolja el, és az eltolás helyére nullákat ír. Az utasítások általános felépítései. 

SAL cél, érték 

vagy 

SHL cél, érték 

A célra és értékre felhasználható adattípusok és méretek. 

Egy helyértékes eltolás balra SAL utasítással, 

reg8  shift reg8 , left 1 SAL BL, 1 

mem8  shift mem8, left 1 SAL a8,1 

reg16  shift reg16, left 1 SAL BX,1 

mem16  shift mem16 , left 1 SAL a16,1 

 

  

model small 

.stack 

code segment 
 assume cs:code 

start: 

 mov al,11111111b 

 mov bl,0101b 
 sub al,bl 

 test al,bl 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

29. program 
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és SHL utasítással. 

reg8  shift reg8 , left 1 SHL BL, 1 

mem8  shift mem8, left 1 SHL a8,1 

reg16  shift reg16, left 1 SHL BX,1 

mem16  shift mem16 , left 1 SHL a16,1 

Az utasításkor változó flag-ek. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - x x nd x x 

Az összeállított mintaprogram a 8 bites és 16 bites adathosszra nyújt egy-egy példát. 

Három szegmenst használunk, ezek a .stack, a data 

segment és a code segment. 

A program elindítása után a .stack szegmens cím 

hozzárendelésben megkapja a sp veremmutató 400(h) 

értékét. Az adat szegmens (data segment) és a 

kódszegmens (code segment) címkiosztása egymástól 

eltér. Az adat szegmens címét az adatszegmens nevéhez 

rendeli hozzá a fordító, most a neve data. A processzor 

a szegmenscímeket csak a szegmens regisztereken 

keresztül ismeri fel, ezért az általunk elnevezett 

szegmenseket össze kell rendelni a 

szegmensregiszterekkel. Ennek az összerendelésnek 

funkcionálisan helyesnek kell lennie, tehát az adat 

szegmensként (data segmnet) használt szegmenst az 

adatregiszterrel (DS, vagy ES), a program kódolására, 

írására használt szegmenst (code segment) a kód 

szegmens regiszterrel (CS) kell elvégezni. Az 

összerendelés a szegmens nevek és a szegmens 

regiszterek között végezzük el, az a program  

assume cs:code, ds:data 

sora. Az összerendeléssel a kód szegmens 

automatikusan megkapja cs szegmensregiszter 

címértékét (533C(h)), amit báziscímként fog használni, 

a program további utasításait ehhez képest fogja 

elhelyezni. Más a helyzet az adatszegmenssel. Itt a 

fordító a data névhez és a ds szegmensregiszterhez is külön-külön címet rendel, ezért a ds 

regiszter tartalmát felül kell írni a data-ra kiosztott címértékkel. A fordító a mintaprogramban 

a ds-nek 52EC(h) értéket adta a data-nak 533F(h) értéket. A szegmensregiszter értékének 

felülírását csak regiszteren keresztül végezhetjük el, ezért a start: programkezdő címke utáni 

két sor mindig szükséges, ha adat szegmenst hozunk létre. 
mov ax,data 

mov ds,ax 
A regiszterek kinullázása után 

xor ax,ax 

xor bx,bx 

  

model small 

.stack 
data segment 

 a8  db ? 

 a16 dw ? 
data ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 xor ax,ax 
 xor bx,bx 

 mov bl,11011101b 

 mov al,bl 
 mov a8,al 

 mov a16,ax 

 sal bl,1 

 shl a8,1 
 mov bx,ax 

 shl bx,1 

 sal a16,1 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

30. program 
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Megadjuk azt a 8 bites bitsort, amin a léptető utasítást végrehajtjuk. 
mov bl,11011101b 

Az értéket a bl nyolcbites regiszter veszi fel, a legnagyobb helyértékre is értékelhető egyest írtunk, a 

legnagyobb helyérték elvesztésének érzékeltetése miatt. A bináris számsor hexadecimális értéke 

DD(h). 

A következőkben a saját és regisztereket töltjük fel evvel az értékkel. 
mov al,bl 

mov a8,al 

mov a16,ax 
A léptetést balra nyolc biten végezzük el, annak értéke egy (1), tehát egy léptetés balra. 

sal bl,1 

shl a8,1 
A sal mnemonic-kal az aritmetikai léptetést hajtjuk végre, és figyeljük a flag-ek értékeit. A sal bl,1 

utasítás lefutása után a flag-ek a következő értékeket veszik fel 

1CF  

1SF   

A CF a legnagyobb helyértéken megtörtént átvitelt jelenti 2
7
, a SF a kettes komplemensre utal, mivel a 

legnagyobb helyértéken új értékként 1-es értéket kapott. A ZF értékének 1 értékre váltása már az xor 

műveletkor megtörtént. Az utasítás lefutása után bl értéke BA(h), vagy 1011 1010(h) érték. Látjuk, 
hogy a teljes bitsor egy helyértékkel balra lépett, a legnagyobb helyértékű 1-es kiesett, legkisebb 

helyértékre pedig nem értékelhető számjegy a nulla került. 

Az shl utasítással a flag-ek értékei megegyeznek a sal utasításban tapasztaltakkal, a különbség annyi, 
míg a sal utasítást aritmetikai kiértékelésre, addig az shl utasítás logikai kiértékelésre használhatjuk. 

A programunk 16 bites adathosszon végzett egybites eltolásakor értékvesztés nem történt, mivel a 

nyolcbites értéket 1 bittel balra tolva a flag-ek értékei 0 értékűek. A vizsgálatot a bx regiszteren 
végezzük el, ezért adat helyreállítását a 

mov bx,ax 

utasítással megtesszük. 

Az shl és sal utasítások itt is azonos módon viselkednek. 
shl bx,1 

sal a16,1 

Az utasítás lefutása után a cél értéke mindkét esetben 01BA(h). Bináris értéke jobban szemlélteti a 
változást 0000 0001 1011 1010 (b). A legnagyobb helyértéken lévő 1-es átlépett a következő bájtba, 

míg a legkisebb helyértékre nulla került. 

Továbbiakban a különböző formákban megadható eltolásokat vizsgáljuk. Előzőekben megnéztük az 1-

el léptetést balra, most az ennél nagyobb számú léptetést vizsgáljuk. A maximális léptetési érték 8, ha 
a cél operandusunk 8 bites. Ezt megadhatjuk a számláló regiszter (CX) alacsony helyértékeket 

tartalmazó bájtjában (CL), vagy egy 2-8-ig leírható számjegyben. Ha a cél operandus 16 bites, akkor a 

maximális léptetési értékünk 16, amit előzőekhez képest adható meg. 
Nézzük a CL regiszterben megadott értékeket. A regiszter mérete behatárolja a megadható értéket, az 

előző bináris maximumérték hexadecimális megfelelője, 8 vagy 16 a regiszter maximális tartalma 

FF(h). A 8 és a 16 felett megadható léptetési érték felett a cél operandus nulla értékű lesz. 
Adattípusok szerinti előfordulásokat a következő táblázat tartalmazza. 

SAL mnemonic 

reg8  shift reg8 , left CL SAL BL, CL 

mem8  shift mem8, left CL SAL a8,CL 

reg16  shift reg16, left CL SAL BX,CL 

mem16  shift mem16 , left CL SAL a16,CL 
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Az SHL mnemonic 

reg8  shift reg8 , left CL SHL BL, CL 

mem8  shift mem8, left CL SHL a8,CL 

reg16  shift reg16, left CL SHL BX,CL 

mem16  shift mem16 , left CL SHL a16,CL 

A flag-ek változása az előzőek szerint történik. 

Az 1-nél nagyobb, de 0F(h) –val egyező, vagy annál kisebb értékű számok esetén a 

programozó adja meg az értéket.  

Az utasítás táblázat szerinti csoportosítása a következő. 

 
reg8  shift reg8 , left szam8 SAL BL, 2 

mem8  shift mem8, left szam8  SAL a8,14 

reg16  shift reg16, left szam8 SAL BX,7 

mem16  shift mem16 , left szam8 SAL a16,12 

Az SHL utasítások 

reg8  shift reg8 , left szam8 SHL BL, 5 

mem8  shift mem8, left szam8  SHL a8,8 

reg16  shift reg16, left szam8 SHL BX,12 

mem16  shift mem16 , left szam8 SHL a16,2 

Az utasítások alkalmazására egy rövid program a következő. 

A 8 bites bemutatásra bl regisztert alkalmazzuk, léptetés 5-el 
balra, és shl (logikai balra léptetés) mnemonic-al, a 16 bites 

adathosszra a16a által lefoglalt 16 bites terület, ahol 10 

aritmetikai (sal) lépést végzünk balra. A bl-ben és az a16-ban 

ugyanaz az érték van, 11011101(b). 
A kinullázott regiszterek  

mov ax,0 

mov bx,0 

után bl és a16 felveszi a kezdőértéket. 

mov bl,11011101b 

mov a16,bx 
Az  

shl bl,5 

utasítássor kiadása után bl értéke A0(h), vagy binárisan 1010 
0000(b) lesz. 

Az a16  

sal a16,10 
léptetés után 7400(h) vagyis 0111 0100 0000 0000(b) értékű. 

A flag-ek a párosszámú paritást, PF, az átvitelt (CF), a kettes 

komplemens értéket (SF), és a túlcsordulást jelzi OF. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - x x nd x x 

  

model small 

.stack 
data segment 

 a16 dw ? 

data ends 

code segment 
 assume cs:code,ds:data 

start: 

 mov ax,data 
 mov ds,ax 

 mov ax,0 

 mov bx,0 
 mov bl,11011101b 

 mov a16,bx 

 shl bl,5 

 sal a16,10 
 exitcode 0 

code ends 

end star 

31. program 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

88 

 

Negatív számok ábrázolása kettes komplemens értékű, balra 
léptetéskor a legkisebb helyértékre nulla számjegy kerül. Akár 

az aritmetikai, akár a logikai balra léptetést vizsgáljuk 
eredményül mindkét esetben azonos eredményt kapunk. A 

vizsgálathoz az a8 objektumunkban legyen -5 érték. Az 

egyszerű programunk így fog kinézni. 
A két utasítás egyformaságát különböző, saját objektumként 

deklarált (a8,b8), de azonos értékkel (-5) feltöltött 

objektumokon vizsgáljuk. A -5 kettes komplemens értéke 251, 

vagy bináris értéke 1111 1011(b). A két mnemonic-ot 
(SAL/SHL) tartalmazó utasítás hatására az a8 és a b8 értékére 

egyforma 246, vagy bináris értéket 11110110(b) kapunk. Ebből 

lehet látni, hogy a balra léptetésben a pozitív és negatív 
számokat egyformán tolja balra a két utasítás, a legnagyobb 

helyértékű számjegyek kiesnek, a legkisebb helyértékekre nulla 

számjegyek íródnak. 

 

 

SHR(SHift Logical Right) utasítás 

Kétoperandusú művelet, a cél operandus bitjeinek jobbra léptetését hajtja végre az érték operandus 

mértékének megfelelően.  A legkisebb helyértékű bitet ejti ki az utasítás és baloldalon, a legnagyobb 
helyértéken nullák lépnek be. Az utasítás általános felépítése 

SHR cél, érték 

Az utasítás vizsgálatát hasonlóan végzem, úgy ahogy a jobbra léptetésnél tettem. Először az egy (1) 

lépés jobbra utasítást nézzük meg. A léptetés értékét 
számjegyként vagy a számlálóregiszter alsó bájtjában (CL) 

adható meg. 

A felhasználható objektumok táblázata, ha a számjegy 
értéke 1, 

reg8  shift reg8 , right 1 SHR BL, 1 

mem8  shift mem8, right 1 SHR a8,1 

reg16  shift reg16, right 1 SHR BX,1 

mem16  shift mem16, right 1 SHR a16,1 

a sajátként deklarált és regisztert használó 8 vagy 16 bites 

objektumok esetén. 
A mintaprogram kiértékelését most is elvégezzük. 

Saját objektumok az üres (?) a8 bájt (db) méretben és a 

szintén üres (?) a16 szó hosszúságban (dw). 

A start programkezdő címke után a két lépésben megadjuk 
a ds adatszegmens regiszter báziscímét. 

mov ax,data 

mov ds,ax 
A nullázást nem xor művelettel végezzük, hanem az 

értékoperandusnak nulla (0) értéket adva ezt mozgatjuk ax 

és bx regiszterekbe. 
mov ax,0 

mov bx,0 

  

model small 

.stack 
data segment 

 a8 db -5 

 b8 db -5 
data ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 sal a8,1 
 shl b8,1 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

32. program 

model small 
.stack 

data segment 

 a8 db ? 
 a16 dw ? 

data ends 

code segment 
 assume cs:code,ds:data 

start: 

 mov ax,data 

 mov ds,ax 
 mov ax,0 

 mov bx,0 

 mov bl,11011101b 
 mov al,bl 

 mov a8,al 

 mov a16,ax 

shr bl,1 
 shr a8,1 

 shr ax,1 

 shr a16,1 
 exitcode 0 

code ends 

end start 
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Az utasítások adatmozgatást végeznek (mov) és nem műveletet (xor), ezért most a ZF (zero flag) 

értéke 0 marad. 

Továbbiakban 11011101b értékkel feltöltjük a léptetésben szereplő objektumokat. 
mov bl,11011101b 

mov al,bl 

mov a8,al 
mov a16,ax 

A jobbra léptetéskor a legkisebb helyértéken lévő 1-es törlődik, a bitsor eggyel jobbra lép. 

shr bl,1 

shr a8,1 
shr ax,1 

shr a16,1 

A legnagyobb helyértékre az utasítással nullát írunk, így az értékeket meg tudjuk határozni. Az eredeti 
nyolcbites bináris számsorból 1101 1101(b) 16 bites ábrázolásban megadva 0000 0000 0110 1110(b) 

vagy 006E(h) érték lesz. A flag-ek változása a 8 bites objektumok utasításaiban CF és OF értéke egy 

lesz, a 16 bites objektumokban CF vált egyre. 
Több helyértékes jobbra léptetést egy szám értékének- vagy a számlálóregiszter alsó bájt értékének 

megadásával végezhetjük el. 

A Cl értékének megadásával léptethetünk 8bites adathosszon 8 helyértéket, 16 bites adathosszon 16 

bitet. 

reg8  shift reg8 , right CL SHR BL, CL 

mem8  shift mem8, right CL SHR a8,CL 

reg16  shift reg16, right CL SHR BX,CL 

mem16  shift mem16, right CL SHR a16,CL 

A táblázatra egy mintaprogramot írtam, amiben a 8 és 16 bit szélességű objektumokban lévő adat 
mozgását ellenőrizhető le.  

A deklaráció (data segment…data ends) és a 

programkezdő címke (start:)feladatát az előzőekből 
ismerjük, de szintén ismert data címének mozgatása ds 

adatszegmens regiszterbe. Kinullázott objektumokat 

használunk,  
mov ax,0 

mov bx,0 

így a regiszterek alsó, felső bájtja külön címezve 

ismert lesz a teljes 16 bit teljes tartalma.  
mov bl,10000000b 

mov ah,bl 

Az első sorral a bx, a második sor az ax regiszter teljes 
tartalmát teszi ismerté. A bx 0080(h), míg az ax 

tartalma 8000(h) értékű. A 8 bites bl tartalmát 7 

helyértékkel (mov cl,7) léptetjük jobbra.  

shr bl,cl 
A 8 bites regiszter tartalma 1. 

A 16 bites adaton cl regiszter segítségével, 8 bites 

léptetést végzünk (mov cl,8). A saját objektumunk 
(a16) értékét két lépésben veszi fel, először ax 

regiszter felső bájtja, ah  kapja bl értékét, 

mov ah,bl 
 majd a teljes 16 bites ax értékét bemozgatjuk a16-ba. 

mov a16,ax 

  

model small 
.stack 

data segment 

 a16 dw ? 
data ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,0 
 mov bx,0 

 mov bl,10000000b 

 mov ah,bl 
 mov cl,7 

 mov a16,ax 

 shr bl,cl 

 mov cl,8 
 shr a16,cl 

 exitcode 0 

code ends 

end start 
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A jobbra léptető utasítással  

shr a16,cl 

a16 értéke 0080(h) lesz, ami 0000 0000 1000 0000(b) kettes számrendszerben. Megállapíthatjuk, hogy 
16 bites adathosszon 16 léptetés értékelhető, ekkor az eredmény nulla, a 8 bites adathossz 8 lépés ad 

szintén nulla eredményt. 

Az érték operandust szám formátumban megadva egy lépéssel kevesebb utasítással oldhatjuk meg. 
Ennek előnye melletti hátránya az állandósága. Hasonló táblázatot már megadtunk a balra léptetés 

esetében, most a jobbra léptetést tartalmazza a következő táblázat. 

reg8  shift reg8 , right szam8 SHR BL, 7 

mem8  shift mem8, right szam8 SHR a8,4 

reg16  shift reg16, right szam8 SHR BX,15 

mem16  shift mem16, right szam8 SHR a16,8 

Program szempontjából a változás annyi, hogy cl regiszter értékét szám, aminek értéke 8 biten 0-8, 16 

biten 0-16 érték. 
A művelet eredményét jelző zászlók (flags) állapotát felhasználhatjuk azok kiértékelésére. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - x x nd x x 

 

Negatív számok jobbra léptetését, lévén logikai vizsgálat, pozitívként kezeli, mivel a legnagyobb 
helyértékre nulla érték lép be, a legkisebb helyértékű szám kiesik az ábrázolásból. A példa a következő 

egyszerű program. 

 
 

 

Az a8 bájt nagyságú memóriahelyen ábrázolt -5 érték 1111 
1011(b). Megadom hexadecimális értékben is, mert a Turbo 

Debugger View/CPU vizsgálatban az objektumok értékeit így 

látjuk viszont. A hexa érték FB(h). 

Az objektumunkra kiadott 

shr a8,1 

utasítás hatására a8 értéke 7D(h) lesz, azaz  0111 1101(b). A 

bitsor eggyel jobbra lép, ennek a jobbra lépést igazolja a 
legnagyobb helyértékre belépő 0 és a legkisebb helyértéken 

kieső 1-es. 

 

 

 

 

SAR (Sift Arithmetic Right) utasítás 

A jobbra léptetés aritmetikai utasítása. Kétoperandusú művelet cél-érték, ahol a cél operandus értékét 
léptetjük az értékoperandus mértékével jobbra. Az utasítás általános alakja, 

SAR cél, érték 

Nézzük az utasítás táblázatát, ha jobbra 1-et léptetünk. 

  

model small 

.stack 
data segment 

 a8 db -5 

data ends 
code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 

 mov ax,data 
 mov ds,ax 

 shr a8,1 

 exitcode 0 
code ends 

end start 
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reg8  shift reg8 , right 1 SAR BL, 1 

mem8  shift mem8, right 1 SAR a8,1 

reg16  shift reg16, right 1 SAR BX,1 

mem16  shift mem16, right 1 SAR a16,1 

A táblázatra írt programban a 8 és 16 bites adaton végzett utasítás hatását vizsgáljuk. 

A saját objektumunk a8 és a16, a felhasznált regiszterek bl és 

ax. A saját 8 és 16 bites objektumban és az azonos méretű 

regiszterekben ugyan azt az értéket helyeztem el, 1101 1101(b). 
Az utasítások egyeznek a logikai jobbra léptetéssel (shr), az 

eredmény azonban más. Az aritmetikai utasítás úgy értelmezi a 

legnagyobb helyértéken lévő bit értékét, hogyha 0 akkor pozitív, 
ha 1 akkor negatív kettes komplemens értékű. A két különböző 

adathosszon elhelyezett értéket a 16 bites a16, ax objektumok 

pozitív értékként kezeli, mert 16 bites ábrázolásban 
0000 0000 1101 1101 (b) 

hexa értékként 00DD(h). a legnagyobb helyérték számjegye 0, 

ami pozitív előjelet jelent. 

A két 8bites a8, bl ábrázolásában 
1101 1101(b) 

hexa értéke DD(h).Itt a legnagyobb helyértéken 1-es áll, ez 

természetesen negatív szám kettes komplemensét jelenti. 
Az adatléptető utasítás (sar), az előzőekben leírtak már sejtetik, 

más eredményt ad 8 biten és más 16 biten.  

A nyolc bites 

sar bl,1 
sar a8,1 

eredménye 1110 1110(b), ami EE(h).Az eredmény magyarázata 

az, hogy a jobbra mozgatás után a legnagyobb helyértékre 1-et ír 
be és a legkisebb helyértéken kieső eredeti érték elvész. Így 

léptetett érték magyarázata a negatív előjelű szám 2-es 

komplemens ábrázolása. 

A 16 bites adathosszra kiadott utasítás 

sar ax,1 

sar a16,1 

eredménye 0000 0000 0110 1110(b), ez 6E(h). Itt pozitív előjelű számról van szó, a számsor az érték 
operandus 1 értékével, előzőekkel azonosan, lép jobbra. A léptetés eredménye az jelenti, hogy a bitsor 

1-el jobbra tolódik el, a legnagyobb helyértékre 0 íródik, a legkisebb eredeti helyérték számjegye 

kiesik. 
Jelen utasítás kiértékelését  CF,SF, PF flag - ekkel végezhetjük el, a CF az átvitelt figyeli, az SF az 

előjelre utal, a PF az 1-esek páros vagy páratlan darabszámát mutatja. 

A lehetséges további utasítás CL tartalmának értékként való felhasználása, Táblázata, 

  

reg8 
 

shift reg8 , right CL SAR BL, CL 

mem8  shift mem8, right CL SAR a8,CL 

reg16  shift reg16, right CL SAR BX,CL 

mem16  shift mem16, right CL SAR a16,CL 

a 8 és 18 bites lehetséges formáció egyikét tartalmazza.  

  

model small 

.stack 
data segment 

 a8 db ? 

 a16 dw ? 

data ends 
code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,0 
 mov bx,0 

 mov bl,11011101b 

 mov al,bl 

 mov a8,al 
 mov a16,ax 

 sar bl,1 

 sar a8,1 
 sar ax,1 

 sar a16,1 

 exitcode 0 

code ends 
end start 
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Tudjuk, hogy CL 8 bites, minimálisan elhelyezhető adat a 0, maximális adata, FF(h) vagy 1111 
1111(b). A felhasználható maximális CL érték adathossztól függően 8 illetve 16, ami az eltolás értéke. 

Ekkor a művelet eredményeként 0-át illetve negatív számok esetén, FF(h) vagy FFFF(h) értéket 
kapunk. 

A táblázatra írt programot egy 8 és egy 16 bites objektumra írtam meg az  elmondottak igazolására és 

egyéb lehetőségek bizonyítására. 

A mintaprogram a következő: 

 

 

 

A program azt bizonyítja, hogy az a8-as nyolcbites adaton 

nyolcat jobbra lépni az a legkisebb ábrázolt értéknél 1-el 

kisebb, tehát tartományon kívüli, „negatív” értékű nullát 
kapunk, ami FF(h) kettes komplemens értékben vagy hexa 

komplemense FF(h). 

Ugyan ezt elmondhatjuka 16 bites adatra is, most a16-ra. A 
negatív szám komplemens érzékelést úgy értem el, hogy az 

adatot ah-ba tehát ax felső bájtjába mozgattam. Átmozgatva 

a16-ba, kiadva a  

sar a16, cl 

ahol előtte beállítottuk cl értékét 

mov cl,16 

A sar a16,cl utasítás eredménye, tehát a16 tartalma FFFF(h) 
lesz. 

 

 

 
 

A mnemonichoz tartozó utolsó elemzés, előzőekből már következtethető, a közvetlen számértékkel 

megadott léptetési érték. A táblázatunk a 

reg8  shift reg8 , right szam8 SAR BL, 7 

mem8  shift mem8, right szam8 SAR a8,4 

reg16  shift reg16, right szam8 SAR BX,15 

mem16  shift mem16, right szam8 SAR a16,8 

négysoros táblázat a lehetséges utasítások egy-egy példája. A szam8 –nak adható tartomány 0-8, 
valamint 0-16. Nulla érték esetén adatunk nem mozdul, flag-ek értékei az utasítás előttivel egyező. 

Mintaprogramunk a sar mnemonic az utasítás 8 bites változatának eredményére ad konkrét 

értéket. 
  

model small 

.stack 
data segment 

 a8 db ? 

 a16 dw ? 

data ends 
code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,0 
 mov bx,0 

 mov bl,11011101b 

 mov ah,bl 

 mov a8,bl 
 mov a16,ax 

 mov cl,8 

 sar a8,cl 
 mov cl,16 

 sar a16,cl 

 exitcode 0 

code ends 
end start 
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Az egyszerű mintaprogram a 8 bites adathelyen elhelyezett 
DD(h), illetve bináris értéke 1101 1101(b) a kiadott utasítás 

hatására 

sar al,5 

al értéke FE(h), binárisan 1111 1110(b) lesz. Az kapott érték 

magyarázatához hozzátartozik, hogy 5 lépéssel mozdul el a 

bitsor jobbra, ami értékelhető számjegyei 110(b). Az érték elé a 

komplemens értékkezelés miatt 1-esek kerülnek, így lesz al 
értéke 1111 1110(b). 

 

 

Az utasításkor figyelembe vehető zászlók (flags) táblázata állapook megjelöléssel. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - x x nd x x 

Adatforgató utasítások. 
Az adatforgató (rotates) utasítás bájt és szó hosszúságú adaton végezzük el. A bitek forgatása 

műveletkor nem vész el, hanem a mozgatással ellentétes irányú végén visszalép az operandus 

ábrázolási tartományába. A forgatás mértékét azonos módon adhatjuk meg, mint ahogy megadtuk a 

léptető (shift) utasításban, ezt az érték operandusban adjuk meg, ami lehet 1, vagy egy szám, vagy CL 
regiszterben megadott érték. 

Az adatforgató utasításokról fontos információt szolgáltat az átvitelt jelző flag, CF. Felhasználása az 

ugró utasítások fontos eleme, az első ha JC (Jump if Carry) jelentése ugrás, ha volt átvitel, a második 
JNC (Jump if Not Carry) ugrás, ha nincs átvitel. 

Az adatforgató utasítások befolyásolják az átvitelt (CF) és a túlcsordulás (OF) jelző flag-ek értékét, 

attól függően, hogy a jelzett esemény megtörtént vagy nem. Az átvitelt jelző bit mindig jelzi, hogy a 
legkisebb helyértékű biten volt e kilépés. A legnagyobb helyértékű bit mindig változik, ezt a változást 

a túlcsordulást jelző bit OF követi. Ha a legnagyobb helyértékű bit értéke változik, akkor az ábrázolt 

érték előjele (SF) is változik, tehát a forgatástól függ a cél operandus értéke. Ha az előjel flag (SF) 

értéke megőrzi eredeti értékét, akkor a túlcsordulást jelző (OF) flag törlődik. 

ROL (ROtate Left) utasítás 

A mnemonic adatforgatás balra utasítást jelent. A cél operandus bitjeit forgatjuk balra az érték 

operandusban megadott lépésszámmal. A leírtakból következik, hogy a ROL mnemonic-kal felépített 
utasítás kétoperandusú utasítás, általános alakja 

ROL cél, érték 

A cél operandus lehet regiszter vagy memória terület, melynek adatmérete, 8 vagy 16 bites, az érték 

operandus lehet szám vagy a számláló regiszter, alsó 8 bitjébe (CL) írt mennyiség. Az érték operandus 
speciális esete, ha mennyisége 1, ezt külön vizsgáljuk. Nézzük először ezt a táblázatot. 

reg8  rotate reg8 , left 1 ROL BL, 1 

mem8  rotate mem8, left 1 ROL a8,1 

reg16  rotate reg16, left 1 ROL BX,1 

mem16  rotate mem16 , left 1 ROL a16,1 

 

  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov ax,data 

 mov ds,ax 
 mov ax,0 

 mov al,11011101b 

 sar al,5 

 exitcode 0 
code ends 

end start 
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Az utasítás lefutása után az eredményünket a cél operandusban találjuk.  A táblázatra írt példában egy 

a8 és az ax elemeken végzett egy lépés hatását vizsgáljuk. 

Most a saját objektumunkat (a8) kezdőértékkel láttuk 

el, ami 5D(h), ami bináris értékben 0101 1101(b). A 

kötelező utasítások után, háromszor egy léptetést 

végeztetünk el az a8 adaton. 
Az első rol a8,1 hatására az a8 értéke 

1011 1010 (b) 

értékű lesz és OF flag 1-re vált. A második rol a8,1 utasítás 

lefutasa után kapott eredmény 
0111 0101(b) 

értékű és OF flag változatlanul 1, de az átvitel flag-ünk CF 

értéke 1 lesz. A harmadik rol a8,1 utasításra kapott 

eredmény 
1110 1010(b) 

bináris értékű, ahol OF változatlanul 1, de CF ,0 értékű. 

Megállapíthatjuk, hogy a túlcsordulást mindig jelzi OF flag, 
de átviteli jelzésünk (CF flag 1) csak akkor van, ha a kilépő 

bit értéke 1. 

Az előző program a léptetés egyesével lehetséges eseteit 
vizsgálta. Nagyobb rotálást a CL értéknek, valamint konstans szám megadásával végezhetjük el. 

A számlálóregiszter alsó bájt értéknek megadásával léptethetünk balra, az alábbi táblázat szerint. 

reg8  rotate reg8 , left CL ROL BL, CL 

mem8  rotate mem8, left CL ROL a8,CL 

reg16  rotate reg16, left CL ROL BX,CL 

mem16  rotate mem16 , left CL ROL a16,CL 

A táblázat nem tartalmaz új lehetőséget, lehet regiszter és memória tartalom, valamint 8 és 16 bites 

adatszélességű. 

Két sajátobjektumú érték átmozgatására írt programban az első 
egy negatív szám, ami programfutása közben komplemens 

formában tárol a memória. Az a8 8 bites változóban tárolt -

5D(h) érték kettes komplemens hexadecimális kódja A3(h). A 
rotáció értékét cl regiszter tartalmazza.  

mov cl,4 

A négy rotálási lépésben a felső fél bájtot mozgatjuk balra, ami 
az alsó fél bájt helyére kerül, így a8 értéke 3A(h) hexadecimális 

kódra módosul.  

rol a8,cl 

A két fél bájt értéke helyet cserél. A rol mnemonic annyiban 
módosítja a cél operandus komplemens értékű bitjeit, hogy a 

kilépő bitek az ellentétes oldalon visszalépnek, maguk előtt 

tolva az ott lévőket. A flag-ek nem változnak, OF,CF értéke is 
nulla. 

A 16 bites adaton ábrázolt 7D6A(h), bináris értéke 0111 1101 

0110 1010 (b).  
Ha ezt az értéket 4 bittel balra eltoljuk,  

rol a16,cl 

akkor D6A7(h) értéket kapunk. 

  

model small 
.stack 

data segment 

 a8 db 5Dh 

data ends 
code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: mov ax,data 
 mov ds,ax 

 rol a8,1 

 rol a8,1 
 rol a8,1 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

39. program 

model small 
.stack 

data segment 

 a8 db -5Dh 
 a16 dw 7D6Ah 

data ends 

code segment 
 assume cs:code,ds:data 

start: mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov cl,4 
 rol a8,cl 

 rol a16,cl 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

40. program 
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A számértékkel megadott rotációs érték adatszerkezete azonos az előzőekkel, tehát saját objektum 

vagy regiszter, mérete 8 vagy 16 bit. 

reg8  rotate reg8 , left szam8 ROL BL, 5 

mem8  rotate mem8, left szam8 ROL a8,12 

reg16  rotate reg16, left szam8 ROL BX,8 

mem16  rotate mem16 , left szam8 ROL a16,15 

A mintaprogramot most regiszterekre írom meg. Megvizsgálom, mit 

tesz többszörös forgatás esetén a mnemonic, az adatszerkezetben tárolt 
értékkel. A forgatási érték 8 és 16 bit esetén is 15-nél nem lehet 

nagyobb. A 8 bites bl negatív szám,  kettes komplemens értéke, 

hexadecimális számként A3(h), a  
rol bl,15 

utasítás lefutása után D1(h), ami épp akkora érték, mintha 15 helyett 7-

t adtunk volna meg lépésszámnak.  Az utasítás kétszer tolja át bl 
értékét a 8 bites adatszerkezeten.  A 16 bites ax értéke 7D6A(h)-ból 

B53E(h) lesz. 

A balra léptetés kiértékelését a flag-ek változásának vizsgálata adja. A 

vizsgálathoz két flag értékének változása, annak kiértékelése kell, ezek 
az átviteli flag (CF) és a túlcsordulást figyelő flag (OF). 

A CF és OF értékének változásához futtassuk le a keretben lévő, egy 

rol utasítást tartalmazó programunkat. Turbo Debugger-rel megnézve (View/CPU) láthatjuk, hogy öt 
rol bl,1 utasítás van. Léptessük F7-el programunkat, akkor a következő táblázatot készíthetjük el. 

  

s.sz rol  CF OF Bin bl Hex bl 

1 * 0 0 0111 0000 70 

2 5 0 1 1110 0000 E0 

3 4 1 0 1100 0001 C1 

4 3 1 0 1000 0011 83 

5 2 1 1 0000 0111 7 

6 1 0 0 0000 1110 E 

A táblázatból kitűnik, hogy a CF értéke megegyezik az átviteli bit 

értékével. Látjuk a kezdő érték legnagyobb helyértékén 0 van, kiadva az 

rol bl,1 első utasítást a táblázat második sora CF nulla lesz. Ezt végig 
követhetjük minden lépésre. A regiszter értékének változására is tehetünk egy megállapítást, mégpedig 

azt, hogy értéke az előző értékének kétszerese, plusz a CF értéke. 

  CF2blbl   

Az egyenletben a szorzás magasabb rendű művelet, mint az összeadás ezért előbb kell a szorzást 

elvégezni, mint az osztást (aritmetikai precedencia), a zárójellel a műveleti sorrend egyértelmű. 

Végül OF értékére tehetjük azt a megállapítást, ha megvizsgálva a legnagyobb helyértékre kapott bit 
értékét és CF –re kapott értéket és a két bit nem egyező, akkor OF értéke 1, egyébként 0. A táblázat 2. 

és 5. sora. 

Az utasítás érték operandusa akár szám vagy CL értéke, ha nagyobb egynél, akkor a megadott 

mennyiségtől indulva csökken 1-re.  A táblázat első sora a kiindulási állapot, így rol mnemonic-t nem 
tartalmazza. 

  

model small 

.stack 
code segment 

 assume cs:code 

start: xor bx,bx 

 mov bl,-5Dh 
 mov ax,7D6Ah 

 rol bl,15 

 rol ax,7 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

41. program 

model small 

.stack 

code segment 
 assume cs:code 

start: mov bx,70h 

 rol bl,5 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

 
42. program 
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A flag táblázatban csak OF és CF figyelését jelöltem be. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - - - - - x 

ROR (ROtate Right) utasítás 

A jobbra forgatást valósítja meg. Most a cél operandus értékét forgatjuk jobbra az érték operandus 

mértékével. Általános alakja  

ROR cél, érték 

A táblázatokat ugyan úgy elkészíthetjük, mint rol, balra forgatás esetén. A cél-ként felhasználható 

operandusok memóriát lefoglaló objektumok vagy regiszterek 

lehetnek. 

reg8  rotate reg8 , right 1 ROR BL, 1 

mem8  rotate mem8, right 1 ROR a8,1 

reg16  rotate reg16, right 1 ROR BX,1 

mem16  rotate mem16 , right 1 ROR a16,1 

A táblázatban az alkalmazható cél operandusok láthatók, a jobbra 
léptetés értéke 1, ami az érték operandus mennyisége. Eredményül 

kapjuk a 8 vagy 16 minden bitjének 1 helyértékű eltolását úgy, hogy a 

legkisebb helyértékű bitérték az ábrázolási tartományon kívülre kerül, 

de visszelép a legnagyobb helyértékű bit helyére. 
A táblázatra írt program magyarázata a következő: 

A bx 16 bites regiszterbe mozgatott 70(h) érték lényegében 0070(h), ami azt jelenti, hogy a 70(h) bl 

alsó regiszterbe került. Bináris értéke 0111 000(b). A jobbra léptetés 1-el  

ror bl,1 

után a legkisebb helyértékű 0 kiesik, de a legnagyobb helyértéken visszalép, úgy hogy a teljes bitsor 1 

helyértékkel jobbra lép. A kapott értéknek 0011 1000 (b), vagy hexadecimális értéke 38(h). 
 

A több lépéses utasítást két formában adhatjuk meg az előző bitmanipulációs utasításokhoz hasonlóan, 

vagy CL regiszter értékeként vagy számmennyiség formájában. Első táblázatunk CL-re szól. 

reg8  rotate reg8 ,  right CL ROR BL, CL 

mem8  rotate mem8, right  CL ROR a8,CL 

reg16  rotate reg16, right CL ROR BX,CL 

mem16  rotate mem16 , right CL ROR a16,CL 

A második táblázatban az érték operandus szám. 

reg8  rotate reg8 ,  right szam8 ROR BL, 3 

mem8  rotate mem8, right  szam8 ROR a8,6 

reg16  rotate reg16, right szam8 ROR BX,12 

mem16  rotate mem16 , right szam8 ROR a16,14 

Az utasítást a program a CL vagy számmennyiség esetén is úgy hajtja végre mintha 1 lépéses utasítás 
lenne, de ezt annyiszor teszi, amennyi a szám, vagy CL értéke. 

  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 

start: mov bx,70h 
 ror bl,1 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

43. program 
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Először nézzük számértékkel. 

A szám értéke most 3. A léptetést háromszor végzi el jobbra 

s.sz ror bl bin bl hex 

1 0 0111 0000 70 

2 1 0011 1000 38 

3 2 0001 1100 1C 

4 3 0000 1110 0E 

A CL regiszter alkalmazásakor a ror utasítássort egy lépésben végzi a 
program, ha bl kezdő értéke egyező az előzőekkel, akkor eredményünk is 

egyező lesz. 

A flag-ek vizsgálata. 
Általános törvényszerűséget megadhatunk, ha az előző táblázatot 

kiegészítjük CF és OF flag-ek lépésenkénti változásaival. 

s.sz ror bl bin bl hex CF OF 

1 0 0111 0000 70 0 0 

2 1 0011 1000 38 0 0 

3 2 0001 1100 1C 0 0 

4 3 0000 1110 0E 0 0 

A táblázatból annyi látható, ha a legkisebb biten kilépő bináris érték nulla, akkor CF és OF is nulla. 

Valamint bl lépésenkénti változó értékére felírható 

 CF2
2

bl
bl H   

egyenlet, tehát lépésenként kettővel osztás történik, az egyenlet szorzatot tartalmazó tagja a 

legnagyobb helyértéken belépő CF értéke. Egyenletünk 8 bites ábrázoláskor, H értéke 7, 16 bites 

ábrázoláskor 15. 
Tovább folytatva a táblázatot 

5 4 0000 0111 07 0 0 

6 5 1000 0011 83 1 1 

7 6 1100 0001 C1 1 0 

Látjuk, hogy CF értéke mindig a legnagyobb helyértéken lévő bit értéke, tehát a legkisebb helyértéket 

elhagyó bit értéke. Ezzel egy időben megállapíthatjuk, hogy a ror utasítássor lefutása után legnagyobb 

helyértékű bit, egyező a CF értékével, mondhatni azt is, hogy 2
7
 helyértékű bit felveszi CF értékét. 

Túlcsordulást figyelő OF értéke. 
Ha az utasítás lefutása előtti legnagyobb helyértékű bit (2

H
) és a legkisebb helyértékű bit (2

0
) nem 

egyező, akkor OF értéke 1 lesz. Másképp megfogalmazva, ha a CF 0-ról 1-re vagy 1-ről 0-ra vált, 

akkor OF értéke egy. 
Ezek után a flag táblázatunk 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - - - - - x 

lesz. 

 
RCL(Rotate through Carry Left) utasítás 

A mnemonic-al balra rotálást végzünk az átviteli flag-en keresztül. Az előző mondat jelentése 
bővebben az, hogy RCL-t tartalmazó utasítás értéke az azt megelőző CF értéktől függ. Kétoperandusú 

művelet, általános alakja 

RCL cél, érték 
  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 
start: mov bx,70h 

 ror bl,3 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

44. program 
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Hagyományokhoz híven vizsgáljuk cél lehetséges operandus típusokat és érték operandusok 

lehetséges formációit. Cél operandusunk lehet 8 vagy 16 bites összefüggő általunk definiált 

memóriaterület, vagy regiszter. Az utasítást az érték operandus megadása szerint vizsgáljuk, az lehet 1, 
CL regiszterben, vagy 8 bites mennyiség. 

Ha az érték operandus 1. 

reg8  rotate reg8 , left 1 RCL BL, 1 

mem8  rotate mem8, , left 1 RCL a8,1 

reg16  rotate reg16,  , left 1 RCL BX,1 

mem16  rotate mem16 , left 1 RCL a16,1 

Utasítás lefutásakor a kapott mennyiség a cél operandusban kerül tárolásra. 

A következő táblázatban CL regiszterben tárolt érték szerinti lehetőséget mutatom be.  

reg8  rotate reg8 , left CL RCL BL, CL 

mem8  rotate mem8, left CL RCL a8,CL 

reg16  rotate reg16, left CL RCL BX,CL 

mem16  rotate mem16 , left CL RCL a16,CL 

Az utasításhoz tartozó utolsó táblázat a 8 bites szám-ban megadott érték. 

reg8  rotate reg8 , left szam8 RCL BL, 5 

mem8  rotate mem8, left szam8 RCL a8,12 

reg16  rotate reg16, left szam8 RCL BX,8 

mem16  rotate mem16 , left szam8 RCL a16,15 

A három érték formációra egy mintaprogramot írtam, mivel eddigi részletezésből kiderült, hogy az 
alkalmazások annyiban térnek egymástól, hogy szám formátumban megadott érték operandus 

végrehajtását a fordító lépésenkénti utasításokra bontja, a CL regiszter tartalmat egy lépésnek veszi. A 

szám és CL értéke egyező, akkor az eredmény is azonos. 
Ezek után nézzük a programot és a programot részletező táblázatot. 

 

s.sz rcl bl bin bl hex CF OF 

1 0 0111 0000 70 0 0 

2 1 1110 0000 E0 0 1 

3 2 1100 0000 C0 1 0 

4 3 1000 0001 81 1 0 

5 4 0000 0011 03 1 1 

6 5 0000 0111 07 0 0 

7 6 0000 1110 0E 0 0 

Utasítás hatására a bitsor egy helyértékkel balra lép, ez jelenti a 

kapott érték 2-val való szorzását. Ha a táblázatban elvégezzük a 
szorzást, akkor létható, hogy nem minden sorra mondható el, mert vannak eltérő sorok. Nézzük az első 

3 sort. Kiinduló adatunk bl-ben a 70(h). A következő lépés regiszter értéke, E0(h), ami 

)h(0E2)h(70  , tehát kétszeres. Elvégezve a rákövetkező számítást, )h(0C12)h(0E  értéket 

kapunk. A legnagyobb helyértéken 1 van, ami az ábrázolási tartományon kívül van. Ezt az értéket 

felveszi az átviteli flag (CF). Következő lépésben )(1802)(0 hhC  , ez már nem felel meg a 4 sor bl 

hexa értékének, mert az 81(h). Ezért figyelembe kell venni az utasítás előtti CF értéket és azt a 
kétszeres szorzathoz hozzá kell adni. Felírhatjuk általános formában az utasításértékre kapott 

egyenletet. Ha az aktuális lépés n, a megelőző lépés n-1, akkor egyenletünk. 

     112   nnn CFcélcél  

  

model small 

.stack 

code segment 
 assume cs:code 

start: mov bx,70h 

 rcl bl,6 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

45. program 
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A túlcsordulást figyelő OF flag értéke akkor 1, ha a legnagyobb helyértékű bit és CF értéke eltér (2,5 

sor), egyébként nulla. 

A flag táblázatunk hasonló az előzőekhez. 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - - - - - x 

RCR (Rotate through Carry Right) utasítás 

Jobbra rotálás az átviteli flag-en keresztül. Kétoperandusú művelet, aminek általános alakja 

RCR cél, érték 

Táblázataink mnemonicban térnek el RCL táblázataitól. 

Ha az érték operandus 1. 

reg8  rotate reg8 , right 1 RCR BL, 1 

mem8  rotate mem8, right 1 RCR a8,1 

reg16  rotate reg16, right 1 RCR BX,1 

mem16  rotate mem16,right 1 RCR a16,1 

Utasítás lefutásakor a kapott mennyiség a cél operandusban kerül tárolásra. 
A következő táblázatban CL regiszterben tárolt érték szerinti lehetőséget mutatom be.  

reg8  rotate reg8 , right CL RCR BL, CL 

mem8  rotate mem8, right CL RCR a8,CL 

reg16  rotate reg16, right CL RCR BX,CL 

mem16  rotate mem16, right CL RCR a16,CL 

Az utasításhoz tartozó utolsó táblázat a 8 bites szám-ban megadott érték. 

reg8  rotate reg8 , right szam8 RCR BL, 5 

mem8  rotate mem8, right szam8 RCR a8,12 

reg16  rotate reg16, right szam8 RCR BX,8 

mem16  rotate mem16 , right  szam8 RCR a16,15 

A mnemonic hatását a cél operandusra a mintaprogramban mutatom meg. 

 
s.sz rcr bl bin bl hex CF OF 

1 0 0111 0000 70 0 0 

2 1 0011 1000 38 0 0 

3 2 0001 1100 1C 0 0 

4 3 0000 1110 0E 0 0 

5 4 0000 0111 07 0 0 

6 5 0000 0011 03 1 0 

7 6 1000 0001 81 1 1 

 
A bináris oszlopban látható azok értékeinek jobbra rotálása. A jobbra léptetés a 2-vel való osztást 

jelenti. Azt látjuk, hogy CF mindig a legkisebb helyértékből kilépő bit értékét veszi fel. Az 5. sorig ez 

nulla, a 6. és 7. sorban kilépő 2
0
 helyértékű bit 1.  A cél operandus értékét meghatározza a legnagyobb 

helyértéken visszalépő bitérték, ami mindig CF függő. Ha az utasítást megelőz CF érték 0, akkor 2
H
 

értékének szorzata 0, ha 1 akkor 1.  

  

model small 
.stack 

code segment 

 assume cs:code 

start: mov bx,70h 
 rcr bl,6 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

46. program 
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Képletben felírva 

   )1(

)1(
2

2



 n

Hn

n CF
cél

cél  

A 2
H
 az ábrázolási tartomány legnagyobb értéke, pl 8 biten 2

7
, 16 biten 2

15
. Megoldva a 7. sorra kapott 

eredményt, a képletbe a következő helyettesítéseket végezhetjük el. 

   )5(
7)5(

6 2
2

CF
bl

bl   

A cél mos bl operandus, az utasítás 6. lépését akarjuk kiszámolni. Előző értékek ismertek 

bl(5)=0000 0011(b) 
A legnagyobb helyérték 8 bites ábrázolásban 

2
7
=1000 0000(b) 

Az átviteli flag értéke 
CF(5)=1 

Helyettesítve az egyenletet 

    10000001100000001110000000
10

11
6 bl  

Az egyenletbe bináris értékeket helyettesítettem. Ha CF értéke 0, akkor a szorzat eredménye is az. 
A túlcsordulás értéke akkor 1, ha megelőző lépésben 2

H
<>CF egyébként nulla. 

A flag táblázat változatlan 

FLAG OF DF IF TF SF ZF AF PF CF 

állapot figyelés x - - - - - - - x 

6.4.4 String utasítások 

String szöveget jelent. Említettem, hogy minden processzorgyártó definiálja az általa használt 

szövegelemeket, tehát betűket, számjegyeket, írásjeleket és egyéb szimbólumokat. A szöveg (string) 

egy karakterlánc, elemei az előbb felsorolt szövegelemek felsorolása. Minden szövegelemet egy 
számérték, a hozzárendelt kód, definiál. Különböző kódtáblázatok ismertek, most az ASCII 

kódtáblázatot használjuk. A szöveg (string) karakterek felsorolása, megadható egymást követő 

felfűzéssel, illetve karakterenként, betartva a szintaktikai követelményeket. Kiindulásként a szöveg 
elhelyezése a memóriában deklarációként történik, későbbiek folyamán a billentyűzetről történő 

bevitelt is tárgyaljuk. 

A deklarált két szövegváltozó típusa eltér, az első strlanc egy 

olyan tömb típus, amiben 8 karakter van, ezek; betűk, számok 
és írásjelek. A tömb memóriacímét ismerve az egyes elemek 

indexeléssel érhetők el. 

A második szövegváltozó strkar felsorolástípus, ahol az egyes 
karaktereket aposztrofok között írva, de vesszővel választjuk el 

egymástól. Az első karakter címe a báziscím, majd 

hozzárendelt ofszet címmel érhető el a többi szövegelem. 
A szövegváltozó egyszerű kezelésére öt prefixet hoztak létre az 

assembler nyelvben, amiket un. műveleti primitívekkel 

egészítettek ki. A karakter lánc, vagyis tömb felépítésű 

változók bájt típusú elemekből épülnek fel, míg a felsorolás 
típusúak elemei lehetnek bájt vagy szó (word) méretűek. 

A szövegváltozó deklarálása összetett, mert nem egy értéket 

hordoz, hanem az értékek valamilyen rendszerben illeszkednek 
egymáshoz, ezért elmondhatjuk, hogy az assembly nyelv is létrehozta saját összetett típusait, ez a tömb 

típus és a felsorolás típus. 

  

model small 

.stack 
data segment 

 strlanc db 'abe34z?z' 

 strkar  db 'a','!','3' 

data ends 
code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: mov ax,data 
 mov ds,ax 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

47. program 
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További megértéshez vizsgáljuk meg a tömb típust.  

A tömb jellemzői a neve, a típusa, mérete és dimenziója. A deklarált tömb neve strlanc, amivel a tömb 
összes elemére hivatkozhatunk. A tömb egyes elemeinek méretét a deklarált adatméret határozza meg 

(most db) ez a memóriában az egymás melletti bájtok helyfoglalását jelenti. A bájtok címei úgy 

követik egymást, mint az emelkedő értékű egészszámok, ezért azt felhasználhatjuk a tömb egyes 
elemének azonosítására. Az ilyen azonosítást indexelésnek nevezzük. A strlanc névhez egy memória 

címet rendelt a deklaráció, ez a cím, nevezhetjük báziscímnek, a tömb első elemére mutat, ezért a 

tömb első elemének indexértéke 0.  

A tömb elemeinek másolása csak azonos méretű regiszterbe lehetséges, kapcsos zárójelben megadva 
az index értékét. Tudjuk, hogy indexelni csak a kijelölt regiszterekkel lehet megtenni, az értékként 

szereplő tömbből a forrás index regiszterrel (SI), a cél operandusként használható index DI 

indexregiszterrel lehetséges. Mozgassuk a tömb 3. elemét az al regiszterbe, akkor utasításunk így fog 
kinézni. 

mov si,2 

mov al, strlanc[si] 

Itt először megadtuk az érték operandus index értékét a forrás regiszter segítségével (si), majd a 

következő utasítássorban a tömb nevének és indexének együttes alkalmazásával kijelöltük a 3. elemet 

és átmozgattuk al cél operandusba. Szintaktikailag a kapcsos zárójel alkalmazása figyelhető meg. 

A deklarált második változó egy felsorolás típus strkar, vagy tekinthető listának is. A fordító ugyan 
úgy kezeli, mintha tömb lenne, a változó nevéhez hozzárendel egy kezdőcímet, ez lesz a felsorolás 

első elemének címe, a változó többi eleme indexeléssel érhető el. 

mov si,2 
mov al, strkar[si] 

A tömb és lista formátumok között az a különbség, hogy míg a tömb csak bájt típussal használható, 

addig a lista, vagy felsorolás típus a bájt és szó mérettel is alkalmazható. Indexelésnél ezt figyelembe 

kell venni, word esetén a léptetés kettesével történik, a cél operandus regiszter természetesen szó 
méretű legyen. 

Az assembly forrásnyelv a karakter (szöveg) kezelésére beépített mnemonic-okat hozott létre, így a 

karakter kezelését egyszerűbbé téve, a szoftveres megoldásoknál gyorsabb megoldásokká tette. A 
gyorsítást a hardvernek szóló prfixel érik el, ami az assembler-nek szól, ez megelőzi a szövegen 

végzendő műveletet. Az alapvető szövegműveletek az úgynevezett műveleti primitívek kerültek 

kialakításra, hozzácsatolva a prefixhez annak végrehajtása felgyorsul. Az ábrán összefoglalva látható 
ezen prefixek vezérlési ciklusai. 
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korábbi 

utasítások 

SI/DI, CX és DF 

által megadott  

azonosító helyek 

beállítása 

aktuális prefix 

Decrement 

CX-1 

CX=0 

0CX   

nincs ismétlés Prefix 
ismétlés

e 

Normál 

megszakítás 
a rendszerben 

i 

h 

megszakítás 
i/h 

karakterlánc 

műveletek 

SI/DI 

SI/DI viszony 
beállítása 

STRING DF   

byte 0 1 

byte 1 -1 

word 0 2 

word 1 -2 

 

ZF:X 

PREFIX X 

REPE 1 

REPZ 1 

REPNE 0 

REPNZ 0 

 
ZF  X i 

h 

CMPS 

vagy 

SCAS 

ZF=X 

CX:0 

 

Következő lépés 

hiányos 

aktuális Prefix 

ismétl

és 
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Ezek az elemi műveletek lehetővé teszik a bájt vagy word felépítésű string egy elemének kezelését. A 

szring primitíveket akár 64kbyte-on lehet alkalmazni. Primitív műveletek a mozgatás, összehasonlítás, 

és másolás, egy érték megkeresése, valamint mozgatás az akkumulátor és a memória között. Az 
alapvető sztring primitívek egy speciális egybájtos prefixekkel együtt, utasításként jelennek meg, a 

prefixek frissítésként szolgálnak a hardver számára, így a lehetővé teszik a hosszú sztringek gyorsabb 

feldolgozását, mint valamely más szoftveres megoldás, például egy ciklus alkalmazása.  

Az összetett utasítások működése hasonló, közös jellemzőjük, hogy végrehajtásuk hasonló, így annak 

algoritmusára egy folyamatábra rajzolható. 

Az ábrán láthatók azok a folyamatok, utasítások, használatos regiszterek illetve alkalmazható prefixek, 

amelyek a sztring kezelésékor előfordulhatnak. 

A sztring utasítás vonatkozhat a cél vagy érték operandusra, vagy mindkettőre. A sztring a 64kbyte 

adat vagy extraszegmensben van, aminek kezdőcímét összerendeltük programunk elején, de ezt egy 

szegmens felülíró prefixel megváltoztathatjuk. 

A fordító (assembler) ellenőrzi, a szöveg attribútumait, meghatározza azt, hogy elemei bájt vagy word 

méretűek e. Nem foglalkozik az operandus nevével és címével, helyette a forrás index regisztert, SI-t 

használják az aktuális értékelem egyes karaktereinek címeltolására. Feltételezzük, hogy a cél szting 
karakterei byte felépítésűek, így azok egyes elemeinek címe 1 egészérték eltolással indexelhetők. A 

regiszterek értékeit a sztring vizsgálata előtt össze kell hangolni, a kezdő címeket ismerni kell, erre a 

inicializációra használhatók az LDS, LES és a LEA mnemonic-ok 

A sztring utasításokkal automatikusan frissülnek a regisztertartalmak SI és/ vagy DI  a következő 
sztring elemének vizsgálatára. A regiszter tartalmának léptetési irányát DF (direction flag) értéke 

határozza meg, ha értéke 0, akkor automatikusan növekedés, ha 1 akkor automatikus csökkenő az 

irány. 
 

Az öt alapvető prefix a következő 

 REP (REPeat) 

 REPE (REPeat while Egual) ismétlés közben egyenlő 

 REPZ (REPeat while Zero) ismétlés közben nulla 

 REPNE (REPeat while Not Equal) ismétlés közben nem egyenlő 

 REPNZ (REPeat while Not Zero) ismétlés közben nem nulla. 

 
A felsorolt prefixekhez különböző kiegészítő mnemonic-ok  állnak rendelkezésre, hogy egyértelművé 

tegye a szövegkezelést. A prefixek önmagukban a flag-ek állapotát nem tudják megváltoztatni. 

Látható, hogy minden prefix a repeat kulcsszóval kezdődik, ami ismétlést jelent. A programozásban 

az ismétlés egy vezérlési lehetőség, aminek szoftveres kialakítására különböző megoldások vannak. 
Az alkalmazott prefixek az ismétlést (ciklus) megoldják, így szoftveresen nem kell arra gondot 

fordítani. 

 

Prefixek és kiegészítői 
REP-el együtt használjuk a MOVS (MOVe String) karakterlánc mozgatása és a STOS (STOre String) 

elküldése regiszterből egy megadott memória címre.  

Az REP MOVS string művelet a szöveg mozgatása. Operandus nélküli utasítás, használata a 

REP MOVS() 

formáció, ahol a zárójelben a bájt (b) vagy word(w) kiterjesztést kell megadni. Az alkalmazást minta 
példán keresztül magyarázom. 
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A rep movs string kezelés csak bájt vagy word típussal 

lehetséges. Ezt a movs mnemonic kiegészítéseként adjuk 

meg. Első programunkban bájt, tehát movsb. 
A programot az előzőekben lerajzolt algoritmusábrának 

megfelelően építjük fel. A model és a verem megadása 

után a két adatszegmens deklaráció követi. Az első az 
ertek szegmens, a második a cel szegmens. Az ertek 

szegmensben helyeztem el a forrás stringet, amit a cel 

szegmensbe kívánok átvinni. A szegmensek 

összerendelése látható: a ds-be kerül az ertek az es-be a 
cel.A program kezdőcímke (start:) után az effektív címek 

átadása is megtörténik az ax regiszter segítségével.  

mov ax,ertek 
mov ds,ax 

mov ax,cel 

mov es,ax 

A df (direction flag) az index regiszterek automatikus 

növekedését vagy csökkenését határozzák meg, cx 

függvényében. Ha  

1SISI0DF  és 1DIDI   

ha 

1SISI1DF  és 1DIDI   

A cld-val töröljük df tartalmát, így 0 értéke miatt, az 

indexregisztereket növekvő számlálási irányba tettük. A lea utasítással az index regiszterek az effektív 
címre állnak.  

 lea si,lanc 

lea di,kar 

Az si a lanc, a di a kar effektív címre áll be. Ez után csak az ofszet címértéket veszi fel a cx regiszter 

számlálási értékének megfelelően. A cx számlálási iránya 

1CXCX   

a beállított értékről csökkenő, ha eléri a 0 értéket a rep 
movsb utasításciklusnak vége.  

A rep movsb utasítás egy olyan beépített ciklusutasítás, 

aminek végrehajtási feltételeit teljesítve a ciklus 
szoftveres kialakítását elkerülhetjük. Az utasítás 

karakterenként átmásolja a string tartalmát a cél stringbe, 

meghagyva az érték string tartalmát. 
A programban a lanc objektum egy tömb, amiben 10 

karaktert helyeztem el, a karakter bájt nagyságú ezért a cx 

számláló 10-től kell számoltatni, mert az átemelés a kar 

változóba bájtonként történik rep movsb utasítással. 
Ha az átemelés nem bájt méretű, hanem szó hosszúságú, 

akkor pl az előző kar tömb átemelése a lánc tömbbe 5 

lépéssel elvégezhető, ezért cx értékét 5-ről kell indítani, az 
átmozgatás vezérlését a rep movsw utasítás végzi. 

Nézzük a kialakított programot. Most a lánc elnevezésű 

memóriaterület egy lánc (felsorolás) szerkezetet alkot, 
amit karakter csoportok felfűzésével alakítottam ki, a kar 

változó, egy 8 elemes tömb.   

model small 
.stack 

ertek segment 

 lanc db "1andnask76" 
ertek ends 

cel segment 

 kar db 10 dup (?) 
cel ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:ertek,es:cel 

start: mov ax,ertek 
 mov ds,ax 

 mov ax,cel 

 mov es,ax 
 cld 

 lea si,lanc 

 lea di,kar 

 mov cx,10 
 rep movsb 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

48. program 

model small 

.stack 

ertek segment 

 lanc db 'abvs','sd','fr' 
ertek ends 

cel segment 

 kar db 8 dup (?) 
cel ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:ertek,es:cel 
start: mov ax,ertek 

 mov ds,ax 

 mov ax,cel 

 mov es,ax 
 lea si,lanc 

 lea di,kar 

 cld 
 mov cx,4 

 rep movsw 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

49. program 
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A két program egyező, de annyiban eltér, hogy a 8 bájtot 4 szóméretben emeli át, a rep movsw a kar 

tömbbe úgy, hogy 2SISI  és 2DIDI   változik, míg cx a az átemelt szóméreteket számolja. 

1CXCX   

. A REP STOS() string művelet. Az utasítással írni tudunk egy adott kezdőcímre, amit a ES:DI 

kezdőcímen találunk. A STOS jelentése STOre String, jelentése sztring tárolás. 

 

 

Az ertek szegmensben deklarált kar tömbbe írunk. A kar 
tömböt az es regiszterben helyezzük el. A kar tömb effektív 

kezdőcímét a  

lea di,kar 

utasítással határozzuk meg, ahol az ofszet címet di adja, kezdő 
értéke 0. A stosb mnemonic-al az al regiszter tartalmát írjuk 

ES:DI címre, most a kar tömbbe. Az ismétlést a rep prefix 

biztosítja cx értékkel egyezően. A stosb-vel bájtot másolhatunk 
al regiszterből, tehát bájtot – bájtba. A bájt értéke most 61h, ezt 

a kar tartalma ’bard1’ helyére teszi, törölve azt. A tömb egyes 

bájtjait DI növekvő értéke adja (kar[di]). 
A string műveletnek vége, ha cx nulla értékre csökken 

 

 

 

 

 

 
 

A két program közti különbség a string kezelésében van, itt a 

memóriába írás a kar tömbbe szavanként megy végbe. A kar 

tömb 3 szó (word) férőhelye, ezért a számlálóregiszter értékét 
3-ra kell állítani. Az effektív címre állítást a  

lea di, kar 

utasítás teszi meg, ezek után minden ofszet címváltozást di 
értékének 2-vel való növekedése adja. A kar tömbbe 3-szor 

írjuk be a ’ba’ stringet. Mivel ax regiszterbe mozgatáskor  

mov ax,'ba' 
az alsó bájtba kerül a ’b’, ez lesz tehát al tartalma, ebből 

következik, hogy a lesz  ah tartalma. A kar felülíródik ezért 

tartalma ’ababab’. 

 
 

 

 
 

REP LODS() utasítás. A prefix után alkalmazható sztringkezelő műveleti primitív a LODS (LOaD 

String) a DS:SI helyen lévő sztringet bájtonként olvassa be al regiszterbe. A bájtok ismétlését a REP 
prefix biztosítja, a CX számláló regiszter értékének megfelelően. 

 

  

model small 

.stack 

ertek segment 
 kar db 'bard1' 

ertek ends 

code segment 
 assume cs:code,es:ertek 

start: mov ax,ertek 

 mov es,ax 
 lea di,kar 

 mov al,61h 

 mov cx,5 

 rep stosb 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

50. program 

model small 

.stack 
ertek segment 

 kar db 'bard1 ' 

ertek ends 
code segment 

 assume cs:code,es:ertek 

start: mov ax,ertek 

 mov es,ax 
 lea di,kar 

 mov ax,'ba' 

 mov cx,3 

 rep stosw 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

51. program 
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REP LODSB utasítás 

 

 
 

A sztringet a pat tömbben a DS regiszteren hoztam létre. A 

sztring tömb 6 karaktert tartalmaz, ezért cx regisztert 6-ra kell 
állítani. Most a rep prefix ismétléséhez nem tartozik feltétel, a 

ciklust cx nullára csökkenése állítja le. A lodsb egyenként 

másolja be sztring karaktereit az  ax regiszter alsó bájtjába al-be. 

Az effektív címet a  
lea si, pat 

utasítással állítjuk be, ezek után az si regiszter egyenként növelt 

értéke adja az ofszet címet. A  
rep lodsb 

utasítás az aktuális karaktert elhelyezi az al regiszterbe. 

 

 

 

 

 

 

 

REP LODSW utasítás 

 

 

 

 
A két lods utasítás közöt nem sok különbséget látunk. Itt a 

szövegtömbből (pa) szavanként mozgatjuk a karaktereket az 

akkumulátor regiszterbe, AX-be. A bekért karakterek 
akkumulátorhelyei mindig a kisebb ofszetcímen lévő karakter 

kerül az alsó bájtba, a magasabb a felsőbe. Így az első ’ag’ az 

akkumulátorban lévő helye  ’ga’, mert AX = AH+AL.  
A 6 karakter 3 ciklusban mozgatható ax-be, ezért cx-nek ezt az 

értéket adjuk.  

Az indexelt számlálást si végzi si=si+2, kettővel növelt értékkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPE és REPZ felépítésében azonosan működik a REP prefixel, de itt a CMPS(COMpare String) 

karakterlánc összehasonlítása egyezősége, SCAS(SCAn String) illetve a string másolására használjuk, 

a hozzárendelt flag-ek állapotának kiértékelése segíti a szöveg kezelését. Az ismétlés megmarad, ha a 
karakterek egyformák.  

  

model small 
.stack 

cel segment 

 pat db 'aghde3' 
cel ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:cel 

start: mov ax,cel 
 mov ds,ax 

 mov cx,6 

 cld 
 lea si,pat 

 rep lodsb 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

52. program 

model small 

.stack 

cel segment 
 pat db 'aghde3' 

cel ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:cel 
start: mov ax,cel 

 mov ds,ax 

 mov cx,3 
 cld 

 lea si,pat 

 rep lodsw 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

53. program 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

107 

 

A REPE (REPeat While Equal) prefix-ben alkalmazott CMPS (COMpare String ) utasítás.  

Először nézzük meg a REPE prefix rövidítés jelentését, 

amit talán úgy lehetne lefordítani, hogy „ismétlés, míg 
az egyező”, a hozzá csatolt CMPS műveleti primitív az 

azonos ofszet címen lévő karaktereket hasonlítja össze. 

Két mennyiség egyezőségét vagy eltérését a flag-ek 
jelzik, például a Zero Flag ZF. Ezért, ha egyezőséget 

vizsgálunk, akkor a REPE prefixet használjuk, mert itt 

a flag-ek állapotát is felhasználhatjuk. A CMPS utasítás 

karakterenként felülírja a flag-eket, az AF, CF, OF, PF, 
SF és ZF minden karakter összehasonlításkor frissül.  

A két string két külön szegmensben van az érték 

szegmensben van a forrásnak tekinthető szöveg, az 
összehasonlítandót cél szegmensben helyeztem el. 

Ennek megfelelően rendeltem hozzá a processzor 

szegmenseit (ds, es). A szegmensek effektív 
kezdőcímeit ax regiszter segítségével kapják meg a 

processzorszegmensek. A két szegmensben elhelyezett 

egy-egy string mérete egyforma, mind a kettő 3 bájtos, 

tehát 3 karakteres. A két tömb effektív kezdőcímére a 
lea mnemonic-al állunk, a forrás tömbre az si, a cél 

tömbre a di regiszter. Továbbiakban a repe prefix akkor 

ismétel, ha a két karakter egyező. Ekkor egyszerre nő si 
és di regiszterek értékei, ha DF nulla. 

Ha a két karakter nem egyező, akkor vége a ciklusnak, 

ez a 3. lépésben következik be. Minden karakter 

egyezősége esetén cx nullára csökkent értéke állítja le a 
ciklust, mivel minden lépésre igaz, hogy 

1CXCX   

és  

1SISI   és 1DIDI   

ha 
0DF   

Ezért a programban töröltük DF értékét a cld 

mnemonic-al. Ha a direction flag értékét 1-re állítjuk 
(std), akkor változatlan cx irány mellett az 

indexregiszterek tartalma csökken. 

1SISI  és 1DIDI   

ha,  

1DF   
A teljes szöveg vizsgálatára is van megoldás, ha 
gondoskodunk a ciklus elhagyása után a vezérlés 

visszatérésére. Ezt megtehetjük a repe prefixet 

tartalmazó sort követően. A visszatérő ugrást nekünk 
kell megvalósítani, de ezt majd a vezérlési szerkezetek 

tanulmányozása után tárgyalom. 

A program a két objektum karaktereit 16 bites 
egységenként hasonlítja össze, kilép a ciklusból, ha az 

összehasonlítandó két-két karakter nem egyező. Most a 

4. lépésben mert a két karakter ’..si…’ és’… so…’.  

  

model small 

.stack 
ertek segment 

 kar db 'bak'  

ertek ends 

cel segment 
 pat db 'bas' 

cel ends 

code segment 
 assume cs:code,ds:ertek,es:cel 

start: mov ax,ertek 

 mov ds,ax 
 mov ax,cel 

 mov es,ax 

 cld  

 lea si,kar 
 lea di,pat 

 mov cx,3 

 repe cmpsb 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

54. program 

model small 

.stack 

ertek segment 
 kar db 'bakancsitz'  

ertek ends 

cel segment 

 pat db 'bakancsotr' 
cel ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:ertek,es:cel 
start: mov ax,ertek 

 mov ds,ax 

 mov ax,cel 
 mov es,ax 

 cld  

 lea si,kar 

 lea di,pat 
 mov cx,5 

 repe cmpsw 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

55. program 
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Azt tudjuk, hogy a regiszterek értékei 2-vel változnak, cx egy lépése a szavas mozgásokat számolja. 

Mivel a két objektum, objektumonként 5 szóból áll ezért értéke 5. 

A REPE (REPeat While Equal) prefix-ben alkalmazott SCAS (SCAn String) utasítás.  
A REPE prefix-el megvalósítható, beépített ciklus feltételeit megvizsgáltuk és megállapítást nyert, 

hogy akkor ismétel, ha a vizsgált bájt vagy word egyezőséget mutat. A REPE prefix és a 

hozzákapcsolt SCAS mnemonic az akkumulátor regiszterben (AX vagy AL) lévő bájt , egy, vagy word , 
két, karakterét hasonlítja össze az ES:[DI] címen elhelyezet karakter sorozat aktuális elemeivel. 

Egyezőség esetén megvizsgálja a következőt, különbség esetén kilép a prefix által felépített ciklusból. 

A program a következő. 

A program kissé bonyolultnak tűnhet, mert a ciklus felépítése 
még nem lett ismert. Egy karakterláncban keresett karakter 

darabszámát csak úgy tudom összeszámlálni, ha a karakterlánc 

minden karakterét megvizsgálom, így a beépített ciklusból kilépő 
program futását vissza kell irányítani mindaddig, míg az utolsó 

karaktert is megvizsgálja. Ehhez egy újabb, a programozó által 

felépített ciklus kell. 
A kötelező beállítások, a karaktersort tartalmazó tömböt az 

extraszegmensben hozzuk létre.(es:cel) Az egyes karakterek 

ofszet címére a di regisztert használjuk, amit a lea di,pat sorral 

pozícionáljuk az effektív címre, a cld mnemonic-al beállítjuk, a 
regiszter értékének növekedését. (inc di) 

Az si regisztert használjuk fel a pat karakterláncban lévő, az ax 

regiszterben megadott ’b’ karakter összeszámlálására. A mov 
ax,’b’ utasítással a ’b’ karakter a regiszter al részébe kerül, így 

az ah részét kinulláztuk. Az si indexregiszter értékét beállítom a 

maximális értékre 5-re. A repe ciklust elhagyó vezérlést, mint 

információt használhatjuk fel az azonos karakterek 
összeszámlálására, mivel programunk ekkor lép a dec si 

utasításra, ez csökkenti si értékét. A kialakított ciklus.  

 
 

 

 

 

 

 

A kialakított program egy ciklusba beágyazott beépített ciklust tartalmaz. A felépített ciklus cikl: 
címkével kezdődik és a jmp cikl végződik. Ciklusba lépéskor összehasonlítjuk a számlálóregisztert 0-

val, ha nullától eltérő akkor ZF értéke 0 így a következő utasításra lép, ha 1 akkor a ki: címkére ugrik., 

vagyis kilép a felépített ciklusból. Itt jz (jump if zero) ZF, cx és 0 összehasonlítás nulla eredménye 
esetén 1, tehát a ki: címkére ugrik. A beépített ciklus addig ismétli önmagát, míg al tartalma egyező a 

vizsgált karakterrel. A stringben való léptetést di értékének növekedése végzi cx számlálóregiszter 

hatására. Ha a karakterek nem egyezők a dec si csökkenti si értékét 1-el, így a ciklusok lefutása végén 
si-ben csak az egyezőség darabszáma marad. A jmp cikl egy feltétel nélküli ugrás a jelölt címkére, 

ezzel gondoskodunk a nem egyező karakterek után a beépített ciklushoz való visszatérésre. A program 

algoritmusát folyamatábrán is elkészítjük, a jobb megértés érdekében. 

A start: előtt gondoskodunk a karakterlánc szegmens elhelyezéséről. A repe scasb csak akkor 
működik, ha a karakterlánc az es szegmensben van, ezt az összerendelésben kell megtenni  

assume cs:code, es:cel 

  

cikl: 

 cmp cx,0 
 jz ki 

 repe scasb 

 dec si 

 jmp cikl 

model small 
.stack 

cel segment 

 pat db 'bbaba' 

cel ends 
code segment 

 assume cs:code,es:cel 

start: mov ax,cel 
 mov es,ax 

 cld 

 mov ax,'b'  
 lea di,pat 

 mov si,5 

 mov cx,5 

cikl: 
 cmp cx,0 

 jz ki 

 repe scasb 
 dec si 

 jmp cikl 

ki: 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

56. program 
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Természetesen tudatjuk a cel effektív címét az es-sel, hogy a szegmensátnevezések miatt ne legyen 

probléma, a cs-ből indított hivatkozásokkor.  

 
 

 
 

 
Az algoritmus ábra a program egyes lépéseivel beazonosítható, a két ciklus az ábrából előtűnik. 

A SCASW műveleti primitív abban tér el a SCASB-től, hogy szavas összehasonlítást végez. Szavas 

vizsgálatnál figyelembe kell venni a szegmenstérképet és ax regiszter tartalmát. A SCASW az ax 

regiszter tartalmát szavanként hasonlítja össze az ES:[DI] helyen lévő két egymást követő karakterrel 
úgy, hogy az alacsonyabb ofszet címen lévő karaktert al-el, a magasabbat ah-val. A mintaprogram a 

következő: 

  

pat:[di] < > al 

pat:[di] = al 
CX > 0 

CX= 0 

START: 

ES:[kezd] 

CX=5 

SI=5 

DF=0 

CX= 0 ? 

jump 

zero 

KI: 

repe 

scasb 

SI=SI-1 

ugrás cikl: vége 

CX=CX-1 
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A deklarációban csak a szting tartalma változott. A 
táblázatban a pat tömb elhelyezkedését látjuk pat[di] 

függvényében, valamint cx számláló regiszter 

kiosztásban. 

pat a b b a b a a b 

     

di 2 4 6 8 

     

cx 4 3 2 1 

 
Az ax regiszter tartalma ’ab’, tehát ah-ban ’a’, al-

ben ’b’ helyezkedik el. Mivel a scasw az 

összehasonlítást úgy végzi, hogy a regiszter alsó 
bájtját hasonlítja össze a sztring kisebb ofszet 

címértékével, a felső bájtját a magasabb ofszet 

értékkel, így lényegében ’ba’ értékek összehasonlítása 

történik meg, ez pedig a 4di  és 6di   értéken 

egyező. 

Az algoritmus felépítése nem változott a scasb 
értékénél ismertetektől. A REPE prefix feladata az 

egyezőségkor 

 

 

 

A REPZ (REPeat While Zero) 

Láttuk a REPE ciklusban, hogy a CMPS() két sztring karaktereit hasonlítja össze, míg SCAS() egy 
sztring karaktereit az akkumulátor regiszterben elhelyezett karakterrel. A REPZ is ezeket a műveleti 

primitíveket használja és ad megfelelő kiértékelést. 

REPZ CMPSB utasítás 
A REPE CMPSB és REPZ CMPSB utasítások közötti különbség a karakterek közötti 

összehasonlításban van. Amíg a REPE az ismétlés fenntartását relációszerinti összehasonlítás 

eredményéhez köti, vagyis az ismétlés addig áll fenn, míg a karakterek egyezőek ( while equal), addig 
a REPZ algebrai művelethez köti, vagyis a két karakter ASCII kódjának különbségéhez. Ezért a REPE 

CMPSB-ből úgy készíthetünk REPZ CMPSB-t és fordítva, hogy az utasítássorban két prefixet 

kicseréljük. 

repe cmpsb  repz cmpsb 
 

REPZ CMPSW utasítás 

A szavankénti összehasonlításra is elmondható az előző megállapítás, tudniillik az, hogy csak az 
összehasonlítási műveletben különböznek egymástól. A prefix összehasonlítási műveletek most sem 

változtak. Most is írhatjuk az utasítássorra tett előző megállapítást. 

repe cmpsw  repz cmpsw 

 

  

model small 
.stack 

cel segment 

 pat db 'abbabaab' 
cel ends 

code segment 

 assume cs:code,es:cel 
start: mov ax,cel 

 mov es,ax 

 mov ax,'ab' 

 cld  
 lea di,pat 

 mov si,4 

 mov cx,4 
cikl: 

 cmp cx,0 

 jz ki 

 repe scasw 
 dec si 

 jmp cikl 

ki: 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

57. program 
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REPZ SCASB utasítás 

A CMPS() műveleti primitívre tett megállapítás itt is következetesen megmarad és az utasítások 

helyettesíthetők. 
repe scasb  repz scasb 

REPZ SCASW utasítás 

Csak a nagyobb hangsúly miatt írom le külön. 
repe scasw  repz scasw 

 

REPNE és REPNZ szinonimája a REPE és REPZ-nek csak annak tagadása, így a ciklus akkor ismétel, 

ha a két karakter nem egyező. A program felépítése egyező a REPE és REPZ prefixeknél 
ismertetekkel. A műveleti primitívek is egyezőek, alkalmazható a CMPS() és a SCAS() mnemonic –ok. 

6.4.5 A vezérlő utasítások 

Az assembly program szekvenciális programszerkezet. A kódszegmensben írt program tagolása 
utasításokként kivitelezett, ahol egy utasítás a mnemonichoz nem rendelt- vagy rendelt egy- két 

operandus. A szekvenciális szerkezetet programíráskor úgy valósítjuk meg, hogy az utasításokat, 

egymást követően, az algoritmust megvalósító sorrenddel egyezően írjuk le. Ez feleljen meg a 

szövegolvasási szabályoknak. A szintaktikai követelmények a szöveg szerkesztésére vonatkoznak, 
szerkesztett szöveget a szerkesztő- és fordító programok futtatható programmá alakítják át. 

A szerkesztett programot szegmens vagy szegmensek alkotják pl: egy, ha a model tiny,  kettő, ha small.  

A program végrehajtási sorrendjét minden esetben a CS kódszegmens tartalmazza, ezen belül a 
következő utasítás előkészítéséért az utasítás pointer (Instruction Pointer), IP felel. A kódszegmens CS 

tartalmazza a báziscímet, ettől kezdve 64kbájtban helyezhető el a program. Az IP tartalmazza az ofszet 

címet és a CS:IP határozza meg az utasítások címeit. Az utasításokat, valamilyen tagoló jellel vagy 
soremeléssel elválasztva, a végrehajtási sorrenddel egyezően, egymást követően írjuk le. Az ilyen 

sorendi programvégrehajtást szekvenciális vezérlési formának nevezzük, ekkor a CS:IP címképzésben 

IP mindig az utasítást követő új utasítás memória címére mutat. A szekvenciális utasítástól eltérő 

utasítás meghívás megtörtént, akkor a CS:IP következő cím nem áll rendelkezésünkre, de az EU 
(Execution Unit) vezérlő egység megszerzi azt, átadja a BIU (Bus Interface Unit) busz interfészen 

keresztül az új címet CS:IP-nek, és IP folytatja az új helyről a cím bekérését. Ha az új helyen az 

utasítássorozat befejeződött, akkor vissza kell térni a régi címet követő utasítássorra és ettől kezdve 
kell addig folytatni, míg az algoritmusnak vége lesz. 

 A szekvenciális vezérléstől eltérő utasításokat a 8086/8088 processzorra alkalmazva négy csoportba 

sorolhatjuk: a feltétel nélküli ugró utasítások, a feltételes ugró utasítások, a ciklusvezérlő utasítások 

valamint a megszakítást vezérlő utasítások. Az ugró utasítások és ciklusvezérlő utasítások nem, a 
megszakítást vezérlő utasítások befolyásolják a flag-ek állapotát. 

Feltétel nélküli ugrások 

A feltétel nélküli ugróutasítás tulajdonságait a megnevezése hordozza, vagyis a szekvenciából történő 
kilépés és visszatérés nincs feltételhez kötve. Az ugrás lehet szegmensen belüli, amit közeli (NEAR) 

vagy más szegmensre, tehát szegmensen kívüli, amit távoli (FAR) feltétel nélküli ugrásnak nevezzük. 

Három feltétel nélküli ugrást különbözetünk meg, amit táblázatban foglaltam össze. 

Feltétel nélküli ugrások 

CALL eljáráshívás 

RET visszatérés az eljárásból 

JMP ugrás a megadott címre 

A három feltétel nélküli utasítás közül a call-ret mnemonic-ot együtt, de a jmp sem mutat sok eltérést 
az előző kettőtől. 
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A CALL -RET mnemonic: 

A call mnemonic az eljárás hívása. Mielőtt részletesen megvizsgálnánk, nézzük meg, mit nevezünk 

assemblyben eljárásnak?  
Eljárás, az assemblyben egy programegység, mely önállón kezelhető, az alkalmazott fordítótól függ, 

hogy milyen programegységként jelenik meg. Lehet alprogram vagy program modul, együtt fordítja a 

főprogrammal, vagy külön, és ha külön akkor unit-ként kerül–e alkalmazásra. A programozó dönti el, 
hogy az absztrakció megvalósításához melyik utat választja. 

Minden esetben a programban megvalósított algoritmust két nagy részre tagoljuk, úgymint a 

főprogramra és az alprogramra. A főprogram tartalmazza azt az algoritmust, amit a probléma 

megoldására hoztunk létre. Az alprogramok, mert lehet több is, egy olyan részmegoldás végeznek el, 
ami a főprogram által átadott adatból a rá jellemző módon feldolgozza, vagy egy számszerű értéket ad 

vissza.  

Az egyszerűség kedvéért a főprogramból hívható az alprogram, de két alprogram között is lehetséges 
feladatvégzés (beágyazott eljárások). 

Az eljárás általános felépítése: 

Három részből épül fel, úgymint fej, törzs és vég. A táblázatban összefoglaltam az eljárásféleségeket, 
és hozzárendeltem az általános felépítéshez. 

ált. felép. nem jelölt közeli távoli 

fej nev proc nev proc near nev proc far 

törzs 

utasítások utasítások utasítások 

. . . 

ret retn retf 

vég nev endp nev endp nev endp 

Lényeges kritérium, hogy a név helyére tetszőleges karaktersor beírható, ékezetes betűk kivételével. 

Az eljárás hívása a főprogrami szekvenciából történik, és ide kell visszatérni, az algoritmust mindig a 
főprogram fejezi be. A főprogramból kilépve az eljárásban rögzíteni kell a kilépési pontot, majd az 

eljárás elhagyása előtt, a visszatéréshez fel kell használni. Akkor helyes az eljáráshívás, ha a 

főprogram a hívást követő utasításra tér vissza.  

Az eljárások egymásba ágyazhatók, ilyenkor a hívó eljárás 
befejezése, a hívott eljárás befejezése után helyezhető el, a hívó 

eljárást ebben a formában tekinthetjük „főprogramnak” 

A hozzáférhető szakirodalom assembly programok 
készítésekor két eljárástípust különböztet meg, a híváshoz 

közeli NEAR vagy a távoli un. FAR típusú eljárásokat. A 

közelről és távolról hívható eljárásokat úgy magyarázzák, hogy 
azonos- vagy különböző szegmensben találhatók a hívó és a 

hívott programok. A 8080 és 8086 processzornak egy 

kódszegmense van a CS szegmensregiszter, ami 0000h címtől 

FFFFh címig érhető el. Más programszegmens nincs, de a 
szerkesztőnek adhatunk olyan parancsot, hogy ossza fel a CS 

program szegmenst az általunk megadott 

programszegmensekre. Ezek a direktívák megosztják a CS 
szegmenst, ahol megadhatjuk az programok kezdőcímét is. 

NEAR típusú eljárás:  

Az eljárás a CS program szegmensbe ágyazott, annak része és a 
hívása is a program szegmensből történik.  

A beágyazás azt jelenti, hogy az eljárás előbb fejeződjön be, 

mint a kódszegmens.  

  

model small 

kod segment 
assume cs:kod, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

start: 

 call kozel 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

kozel proc near 

 push bp 

 push cx 

 pushf 

 ;ut1 

 ;ut2 

 popf 

 pop cx 

 pop bp 

 retn 

endp 

 

58. program 
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A kódszegmens a szegmens deklarációkon kívül tartalmazza a  start címkével kezdődő főprogramot, 

ahonnan az eljárást a 

call kozel 
utasítássorral hívjuk. Eljárás hívásakor a főprogram szekvenciája megszakad, ezért menteni kell 

minden regisztert, amit az eljárásban felhasználunk, mert azok tartalma megváltozik. Amikor az 

eljárás elvégezte feladatát akkor helyreállítjuk a megváltozott regisztereket és így lépünk vissza a 
főprogramba. A feladatban bp,cx,bx és a flag-ek (pushf) kiválasztása önkényes volt, ellenben az 

eljáráson belüli visszaállítási sorrend kötött, a mentési sorrenddel ellentétes. Az eljárás elhagyása retn 

(return near) utasítás után megtörtént, és visszakerül a főprogrami szekvencia hívópont utáni 

utasításra. 
A szegmensen belüli eljárást (kozel proc near) és a visszatérést (retn) nem kötelező near-el 

megjelölni, mivel a nem jelölt eljárásokat (kozel proc) és azok visszatérését (ret)a szerkesztő-fordító 

közelinek tekinti. 
A kód szegmensen kívül természetesen verem (stack)- és adat szegmenst is deklarálhatunk. 

 

FAR típusú eljárás: 
A távoli eljáráshívás két típusát különböztetjük meg. Az első a programba ágyazott szegmensen kívüli 

eljárás, a második programegységként kezelt (unit) külön szerkesztet, de közösen fordított eljárások.  

Programba ágyazott, szegmensen kívüli eljárás: 

Az értelmezéshez hozzátartozik, hogy mit jelent a címben megadott elnevezések, úgymint programba 
ágyazott, szegmensen kívüli eljárás. A programba ágyazás azt 

jelenti, hogy a szerkesztővel egy object fájlt hozunk létre, ami 

tartalmazza a főprogramot és az eljárást is, és ezt adjuk tovább a 
linkernek. A szegmensen kívüli értelmezése azt jelenti, hogy a 

CS szegmensben saját szegmenst, hozunk létre, ezután ezt úgy 

tekintjük, mintha külön szegmens lenne, így az eljárás és a 

főprogram is külön szegmensben van 
Erre látunk példát, ahol az eljárás az eljar segment – ben, a 

főprogram a foprog segmnet-ban van. A processzor 

kódszegmensét (cs) a főprogrammal rendeljük össze,  

assume cs:foprog 

mindjárt a modell megadása után, így a foprog segment 

szegmens báziscíme 0000h lesz. A főprogram igen rövid, csak az 
eljáráshívás bemutatására szorítkozik. 

Eljárásunk külön szegmensben az eljar segment - ként deklarált 

teljesen önálló szegmens, de része a CS kódszegmensnek. Az 

eljárásnak az org direktívával adjuk meg a báziscímét, ami az 
első utasítás címe 

CS:0100 push bp 

a további utasítások ofszetként követik a báziscímet. Az eljárás 
báziscímét nem kötelező megadni, de így legalább tudjuk a 

kezdőcímét.  

Látható az előző programtól miben tér el a mostani, mert itt a 
főprogram egyértelműen külön szegmensben van. A közeli 

eljáráshíváskor egy kódszegmens van, ebben helyezkedik el az 

eljárás is.  

 
 

  

model small 

 assume cs:foprog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eljar segment 

 org 100h 

tavol proc far 

 push bp 
 push cx 

 push bx 

 pushf 
 ;ut1 

 ;ut2 

 popf 
 pop bx 

 pop cx 

 pop bp 

 retf 
endp 

eljar ends 

foprog segment 

start: 

 call tavol 

 exitcode 0 

foprog ends 

end start 

59. program 
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Programegységként kezelt eljárások: 

Eddig az eljárások szerkesztésekor egy *.asm vagy *.txt fájlt hoztunk létre, most a főprogram és az 

eljárás is külön – külön mentet szöveg fájl. A szerkesztő és linker kapcsolói miatt érdemes *.asm fájlt 
használni. A szövegfájlokat a TASM szerkesztővel *.obj fájlokká alakítjuk. A futtatható fájlt *.exe-t a 

két fájl összekapcsolásával érhetjük el. Maradjanak az előző nevek, akkor lesz két *.asm fájl, amiből  

C:\>asm>tasm/zi foprog.asm 
C:\>asm>tasm/zi eljar.asm 

Az utasítással kapunk két obj. fájlt (foprog.obj,eljar.obj) 

 

A linkerrel szerkesztjük össze a két tárgykódú fájlt és kapunk egyetlen *.exe fájlt. A közös exe fájt a 
C:\>asm>tlink/v foprog.obj+eljar.obj 

A linker a kiadott utasítást úgy hajtja végre, hogy az első .obj fájlhoz csatolja a másodikat, és az első 

.obj fájl nevét veszi fel. Most foprog.exe –t kaptunk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A két fájlt látjuk az ábrán. A főprogramból hívjuk az eljárást, ami egyetlen egy kódszegmensből áll 
(codeseg). A codeseg direktíva az alapértelmezett kód szegmenst CS –t deklarálja. A kezdőcímke előtt 

(start:) megadjuk, hogy külső (external) eljárást fogunk hívni, ezt a  

extrn tavol:proc 

utasítássorban alkalmazott extrn direktívával tudatjuk a linkerrel. A hívást a 

call tavol 

utasítássorral kell elvégezni. Ha a szerkesztőnek jól adtuk meg a két fájl szerkesztéséhez szükséges 

információt, akkor egy közös kódszegmensben helyezi el a főprogramot és az eljárást is. Ezt a közös 
kódszegmenst codeseg-ként adtam meg. A hívott eljárást közzé kell tenni, a közzététel, és egyúttal a 

szabad hozzáférést a 

public tavol 
utasítássorral érjük el. 

  

; foprog.exe 

model small 

codeseg 

extrn tavol:proc 
start: 

 call tavol 

 exitcode 0 
ends 

end start 

;eljar.obj 

model small 

codeseg 
public tavol 

tavol proc  

 push bp 
 push cx 

 push bx 

 pushf 

 ;ut1 
 ;ut2 

 popf 

 pop bx 
 pop cx 

 pop bp 

 ret 
tavol endp 

end 
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Mindkét .asm fájlban további szegmensek hozhatók létre, úgymint lehet adat-  és verem szegmensünk. 

Eljárások egymásba ágyazása: 

Elsőként az egymáshoz közeli főprogramba ágyazott, eljárások beágyazását vizsgáljuk. A mondat 
bővebb kifejtése után könnyen megérthető. A főprogramból hívjuk az első eljárást, majd az első 

eljárásból hívjuk a másodikat. A visszatérés ennek 

fordítottja, a második eljárásból térünk vissza az 
elsőbe, majd onnan a főprogramba. A fordító-

szerkesztő natúr egyszerűséggel szerkeszti össze a fő 

és alprogramokat, mivel az olvasási szabálynak 

megfelelően osztja ki CS címeit, de a vezérlést a 
főprogramban kezdi. 

Az utasítások melletti CS: értékek a címértékek. 

Látjuk, hogy fordító-szerkesztő nem a vezérlés szerint 
rendezi a címek értékeit, hanem a szövegfájlban 

elfoglalt helye szerint, az olvasási szabálynak 

megfelelően.  
Értelem szerűen a vezérlést összerendeli a fő és 

alprogrami hívások szerint. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Szubrutinok hívása: 
Az eljárásokat, függvényeket egyszóval a szubrutinokat 

meghívásának két formáját ismerjük, a névszerinti- illetve a 

címszerinti hívások. 

Névszerinti hívás: 
 

 

 
Az eddig mintaként bemutatott eljáráshívások név szerintiek. 

Egy deklarált eljárás hívása a call direktívával és a 

hozzákapcsolódó eljárás nevével oldjuk meg. Az utasítás a 
kozel nevű eljárásra készült. 

call kozel 

A program bemutató jellege miatt konkrét feladatot most nem 

old meg, a call direktíva után kozel név látható. 
 

  

model small 

kod segment 

 assume cs: kod 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

start: 
 call kozel ;cs:000D 

 exitcode 0 ;cs:0010 

kod ends 

end start 

eljar proc 

 push bp  ;cs:0000 

 pop bp  ;cs:0001 

 ret  ;cs:0002 

endp 

kozel proc  
 push bp  ;cs:0003 

 push cx  ;cs:0004 

 pushf  ;cs:0005 

 call eljar ;cs:0006 
 popf  ;cs:0009 

 pop cx  ;cs:000A 

 pop bp  ;cs:000B 
 ret  ;cs:000C 

endp 

60. program 

model small 
kod segment 

assume cs:kod, 
 

 
 

 

 

 

start: 

 call kozel 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

kozel proc  

 . 

 ret 

endp 

 

61. program 
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Címszerinti hívás: 

A címszerinti hívást a közeli és távoli eljárásokra is alkalmazhatjuk.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

A beágyazott eljárások címszerinti hívását látjuk bekeretezve. A 
címszerinti hívást a ptr direktíva biztosítja, az őt követő 

eljárásnévvel úgy, hogy az eljárás neve helyett, a címe jelenik 

meg a program vizsgálatakor. Híváskor a közeli és távoli 
eljárások megkülönböztethetők a címszerinti eljáráshívással. 

call near ptr kozel 

A közeli és 

call far ptr eljar 
a távoli eljárás hívása. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A programegységben elhelyezett eljárások hívása: 

 A főprogramból hívhatók név és cím szerint. Név szerinti hívást már láttunk, cím szerinti hívás a 

következők szerint változtatja a főprogramot 
 

 

A főprogramban megjelenő cím szerinti hívás a program 
call far ptr tavol 

sora. A név szerinti hívásban csak az eljárás neve, a cím szerinti 

híváskor  
call #eljar#tavol 

utalást kapunk a fájl nevére is. 

 

 
 

  

model small 
kod segment 

 assume cs: kod 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

start: 

 call near ptr kozel 
 exitcode 0  

kod ends 

end start 

eljar proc far 

 push bp   

 pop bp   
 ret   

endp  

kozel proc near 

 push bp  

 push cx  
 pushf   

 call far ptr eljar 

 ;ut2 
 popf   

 pop cx   

 pop bp   

 ret   

endp 

62. program 

;foprog.exe 

model small 

codeseg 
extrn tavol:proc 

start: 

 call far ptr tavol 
 exitcode 0 

ends 

end start 

63. program 
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Az eljárás törzsének felépítése: 

Az eljárás általános felépítése, a fej, törzs és vég. A fej és vég egy-egy utasítássor, a törzsre további 

tipizálást tehetünk meg, úgymint változó deklaráció, regiszterérték mentése, metódusra vonatkozó 
utasítások, regiszterállapot helyreállítás, kilépés.   

Nézzünk egy példát, ami tartalmazza az elmondottakat. 

 
A program példa arra, hogy két külön szegmensben 

deklarált változó értékátadása hogyan mehet végbe. Mivel 

az  

i dw 5 
a data szegmensben, az  

e dw (?) 

a prog szegmensben helyezkedik el, ott is a loc_v proc 

eljárásban deklaráltam, ezért értékátadás csak regiszteren 

keresztül mehet végbe. A példa a deklaráción túl a 

paraméterátadás egyik lehetséges formáját is tartalmazza, a 
főprogram és az alprogram között. A paraméterátadást az ax 

regiszter valósította meg, amikor a főprogramban felveszi 

mov ax,i 

utasítással i értékét, és az eljárásban átadja az ott deklarált e 
változónak 

mov e,ax 

Többszöri eljáráshívással ax különböző értékeivel 
érzékelhető a paraméterezés. 

Az eljárásban nem csak elemi változókat hozhatunk létre a 

kódszegmens (CS) területén, hanem tömb, rekord, struktúra 

szerkezeteket is definiálhatunk, azonos módon, mint az 
adatszegmensben. 

A létrehozott változók láthatóság tulajdonsága meghatározza, hogy az lokális vagy globális változó. A 

magasabb szintű programozási nyelvben a láthatóságot az azonos generációjú nyelvek egyformán 
kezelik. Itt a láthatóságot a váltózó szegmensben elfoglalt helyének elérése határozza meg. A DS 

szegmens programot nem tartalmaz, ezért az ott deklarált változó a program szekvenciától függő. Most 

i értéke 5, ami a szekvencia megszakadásával, az eljárás hívásakor, DS-ben lévő i offszet címe már 
más memóriahelyre mutat. A programszegmensben deklarált e változó a program futása közben CS 

által kijelölt memóriaterületben azonos helyen érhető el, és címe nem változik. Ezért i-t nevezhetjük 

lokálisnak, e-t globális változónak. 

A lokális és globális változót, a láthatóság szempontjából, előző példát kiértékelve, a sajátként 
deklarált változókra állapíthatók meg. Az nem kérdés, hogy a processzor regisztereire, csak globális 

változóként kezelhetjük, mivel azok minden programrészben ugyan azt az értéket hordozzák, ha 

egyébként utasításban értékét nem változtatjuk meg.  

A kérdés továbbra is az, hogy a szegmensek közötti értékátadást paramétereknek nevezzük – e, vagy 

szegmenskapcsolatnak. Szegmenskapcsolatról beszélhetünk, akkor, ha különböző, vagy többszöri 

szegmens összerendelést hozunk létre. Nézzünk meg egy távoli eljárás értékátadását egy 
kezdőértékkel rendelkező memóriaterületen.  

Ha egy szegmensben létrehozott változó, a hardver közeli programozásban egy memóriahely adatait 

tartalmazza és többször azonos névvel összerendelem, akkor az összerendelt szegmensekben mindig 

ugyan azt az értékkel látom. Az különböző szegmensekben, de ismételt összerendelésben lévő 
változók elérhetők a megadott szegmensek területén és azokkal különböző műveletek hajthatók végre.  

  

model small 
data segment 

 i dw 5 

data ends 

prog segment 
 assume cs:prog,ds:data 

loc_v proc 

    e dw (?) 
 mov e,ax 

 ret 

endp 
start: 

 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,i 
 call loc_v 

 exitcode 0 

prog ends 

end start 

64. program 
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A példaprogram egy ilyen megoldást tartalmaz. 

 

A programban, három szegmenst 
hoztam létre, ezek a data, a 

proc_szeg és a prog szegmensek. A 

szegmensek összerendelése az 
eljárás szegmensben (proc_szeg 

segment), és a program 

szegmensben (prog segment) 

kétszer történt meg. A kétszeres 
összerendelésben, a data és a 

proc_szeg szegmensben deklarált 

változók az azonos CS 
kódszegmenshez rendelés miatt egy 

szegmensbe kerülnek, vagyis a 

kódszegmensbe (CS). Az 
összerendeléssel a változók, 

hasonlóan az előzőekhez az adat és 

a program szegmensben 

helyezkednek el. Ha a processzor is 
azt látja, hogy a program és a 

kódszegmensben deklarált változók 

elérhetőek, akkor azt 
leegyszerűsítve adat és program 

változónak veszi (DS,CS).  

A két változó (i,e) globálisnak 

vehető, a magasabb generációs 
programok szerint, mivel értékük 

láthatók a teljes „programterületen”. 

A program feladata az, hogy az adat szegmensben deklarált i, aminek adatterülete 16 bit, és értéke 20 
decimális érték, felveszi-e , „e” értékét. A program lefutása után meggyőződhetünk arról, hogy ez 

megtörtént. A regiszterekben tárolt értékek minden szegmensben ugyan azt az értéket tartalmazzák, 

ezért az ax regiszter által kapott e érték az az e értékét adja át. 

mov ax,e 

 

Ezután i-nek ax által átadott érték, e nem lehet más, mint e. 

 
mov i,ax 

 

A programszegmens végén i-nek és e- nek értéke 45, az értékátadás különböző szegmensek között 
megtörtént.  

 

A szegmensek közötti értékátadást a veremszegmensben is megtehetjük. Veremszegmensben a helyi - 
és más szegmens változói címfüggő helyet vesznek fel. A bázismutatót felhasználhatjuk a 

veremszegmens aktuális értékének elérésére. A léptetés iránya pozitív vagy negatív lehet, ha pozitív 

irányban léptetjük, akkor a veremmutató a főprogrami mentéseket éri el, ha negatív, akkor a lokális 

értékek veremben elfoglalt helyét kapjuk. A programunk, két különböző szegmensben deklarált 
változó értékét adja össze, az eljárás lokális változójaként, majd az összeg értékét átteszi a bx 

regiszterbe. 

 
  

model small 

data segment 
 i dw 20 

data ends 

proc_szeg segment 
 e dw 45d 

       assume cs:proc_szeg,ds:data,ss:nothing, es:nothing 

  loc_v proc far 

 push ax 
 mov ax,e 

 mov i,ax 

 pop ax 
 ret   

  loc_v endp 

proc_szeg ends 
prog segment 

 assume cs:prog,ds:data,ss:nothing, es:nothing 

start: 

 mov ax,data 
 mov ds,ax 

 call loc_v 

 exitcode 0 
prog ends 

end start 

65. program 
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A model deklarációja után az 

adatszegmensben deklaráljuk az i 

változót 20 decimális értékkel, 
hexadecimális értéke 14h. A loc_v  

proc eljárás egy távoli (far) eljárás, 

mivel külön, proc_szeg szegmensben 
helyeztem el. A szegmens változója 

az e aminek nagysága 16 bit (dw), 

kezdőértéke 45 decimális érték. A 

proc_szeg szegmensben a processzor 
szegmenseket összerendeljük a 

sajátként jelölt szegmensekkel. Az 

eljárás neve utal az alkalmazásra, 
loc_v, jelenti a lokális változóra 

utalást. 

A programvezérlés a főprogramból 
indul. A főprogramot a prog segment 

birtokolja, ahol közös kód 

szegmenshasználatban van a loc_v 

eljárással, valamint adat 
szempontjából a data szegmenssel. 

A főprogramból indított eljáráshívás 

előtt az adatszegmens kezdőcímét 
megadjuk az adatszegmensnek 

mov ds,ax 

Az ax regiszterbe másoljuk az 

összeadás első értékét 
mov ax,i 

Meghívjuk az eljárást 

call loc_v 
utasítással, majd belépve az eljárásba 

eltároljuk a bázismutató értékét, 

push bp 
de a veremmutató értékére 

változtatjuk. 

mov bp,sp 

Nálam a tesztprogramban a fordító 
az FFFA hexadecimális értéket 

rendelt hozzá. Az eljárás következő 

utasítása a lokális változó helyét adja, a veremmutatót egy szóértékkel csökkentjük, ami 2 bájt. 

sub sp,2 

Továbbiakban a lokális változó báziscíme (bp) a veremmutató (sp) címe, ezért ezek egyezősége miatt, 

mov bp,sp 

bp bázismutató érték címét is 2-vel csökkenteni kell [bp-2]. Természetesen a bp értékét azért 

használjuk, hogy a veremmutató, sp ne mozduljon el, de így is a verem [sp-2] címen lévő adatához 

férünk.  

  

model small 
data segment 

 i dw 20 

data ends 
proc_szeg segment 

 e dw 45 

       assume cs:proc_szeg,ds:data,ss:nothing, es:nothing 

  loc_v proc far 
 push bp 

 mov bp,sp 

 sub sp,2 
 push ax 

 pushf 

 mov word ptr[bp-2],0h 
 add [bp-2],ax 

 mov ax,e 

 add [bp-2],ax 

 popf 
 pop ax 

 mov bx,[bp-2] 

 add sp,2 
 pop bp 

 ret   

  loc_v endp 
proc_szeg ends 

prog segment 

 assume cs:prog,ds:data,ss:nothing, es:nothing 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,i 
 call loc_v 

 exitcode 0 

prog ends 

end start 

66. program 
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Ugyanehhez a címhez háromszor férünk hozzá, először kinullázzuk a 

mov word ptr[bp-2],0h 

címet, majd ax értéket mozgatjuk be, ami i értéke. 

add [bp-2],ax 

A [bp-2] veremcímen i0  vagyis 200  érték van. Az értékek decimális érték. Következőkben ax-

be e értékét visszük, majd hozzáadjuk a lokális változóhoz. 

mov ax,e 

add [bp-2],ax 

A lokális változó értékét a főprogramba a bx regiszter hozza át a  

mov bx,[bp-2] 

A többi, a regiszterek visszaállítása adott utasítások. Pl a lokális változó megszüntetése, illetve 

helyének felszabadítása a 

add sp,2 

Láttuk, hogy sp veremmutató és bp bázismutató azonos memóriacímének összerendelése 

mov bp,sp 
után, a létrehozott lokális változóhely mindkét regiszterrel elérhető (sp-2, bp-2), a szabad elérést bp 

biztosítja. Így bp –vel tetszőleges mennyiségben létrehozott lokális változó bp-2,bp-4,bp-6 stb 

használható. 

Az eljáráshívásokra látott példákon kívül további meghívásokat lehet prezentálni, a változók 
elhelyezkedése, neve és címe szerint. 

JMP (JuMP) feltétel nélküli ugrás 

A jmp feltétel nélküli ugrással, közeli (program szegmensen belüli) és távoli (felosztott 
programszegmensekben) ugrások hajthatók végbe. Az utasítás két részből áll a jmp mnemonicból és 

egy címkéből. A címke megadásának módja határozza meg azt, hogy az ugrás közeli vagy távoli. 

Formai megvalósítása, 

jmp címke 

Közeli ugrás 

A közeli ugrás a kód szegmensen belüli ugrás, ami lehet közvetett és közvetlen. A két ugrás közötti 

különbség a címátadásban van, ha címke címét 
közvetlenül a nevére történő hivatkozással adjuk meg 

a mnemonicnak, akkor közvetlen, ha regiszteren 

keresztül, akkor közvetett hivatkozásról van szó. A 
címke adathossza 16 bites, amit az data segment 

tartalmaz. A fordító deklaráció nélkül is felismeri a 

címkét a címkét. A programban 16 bites címkét 

deklaráltunk, a feltétel nélküli ugrás közvetett és 
közvetlen. 

A deklarált címkék. 

cimke dw start,actio,egy,vege 

Minden címke szó hosszúságú. A deklarált címke 

esetén az előre hivatkozási probléma nem 

jelentkezik. A közvetlen hívások  
jmp egy 

jmp vege 

  

model small 

data segment 

 cimke dw start,actio,egy,vege 

data ends 
code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start:  mov ax,data 
 mov ds,ax 

 jmp egy 

actio: jmp vege 
  

egy: mov ax,offset actio 

 jmp ax 

vege: exitcode 0 
code ends 

end 

67. program 
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A közvetett hívás a 

jmp ax 

ahol ax regiszter tartalmazza actio címke offszet címét. 

mov ax,offset actio 

A program feladata a különböző feltételi ugrások bemutatása. Az egyéb utasítások a deklarációból 

eredő, kötelező a végrehajtás eredményességét oldják meg.  

Távoli ugrás 

A szegmensek közötti ugrásokat nevezzük távoli ugrásnak. A 8080,8086 Intel processzor felépítését a 

bevezetőben ismertetett regiszterek, szegmensek, vezérlő és a műveletvégző alkotja. A vezérlésben a 

távoli ugrásokat a program szegmensek közötti vezérlésátadás határozza meg. A processzor 
kódszegmensét (CS) több szegmensre felosztva, hozzuk létre a saját szegmensünket. A saját 

szegmenseink közötti ugrást távoli ugrásnak nevezzük.  

A programunkban a távoli ugrásokhoz létre kell hozni 
a programszegmenseket. A két programszegmens 

közötti vezérlésátadást távoli ugrásokkal valósítom 

meg. A két programszegmens a proce segment és a 
prog segment. A két szegmenst a saját szegmensén 

belül összerendeltem a processzor kódszegmensével. 

(CS) 

assume cs:proce 

és az 

assume cs:prog 

 
így mindkettőt külön – külön rendeltük össze, de  ettől 

függetlenül közös helyen a cs-ben vannak. 

A két programszegmens egy adat szegmenst használ 

és ez az extra segment, amire itt is igaz a külön 
összerendelés, de ezek egy szegmensnévre 

hivatkoznak.  A szegmensben deklarált címkék 16 

bitesek 
cimke dw actio,vege 

A távoli ugrásokban jelöljük a távoli ugrást (far), és a 

címke címére hivatkozunk (ptr).  
A prog segment-et jelöltük ki a főprogram szegmensének, ezt biztosítja a start , programkezdő címke 

és a program befejezést adó, end start, utasítás sor. A másik programszegmens kezdetét és végét egy – 

egy szegmensnevet tartalmazó hivatkozás jelzi. 

proce segment 
proce ends 

Az első ugrás a főprogramból kilépő ugrás, 

jmp far ptr actio 

ami egy távoli (far), címke (actio) címre (ptr) történő ugrás. A fogadás a proce segment, actio címkén 

történik, ahova egy újabb távoli ugrást helyeztem el, 

jmp far ptr vege 

evvel visszatértem a főprogramba, ahol vége a programnak. 

A program a távoli ugrást megvalósító utasítást tartalmazza, egyéb feladatot nem szántam neki. 

  

model small 

extra segment 
 cimke dw actio,vege 

extra ends 

proce segment 

 assume cs:proce,es:extra 
  actio: jmp far ptr vege  

proce ends 

prog segment 
 assume cs:prog,es:extra 

start: 

 mov ax,extra 
 mov es,ax 

  jmp far ptr actio 

vege: exitcode 0 

prog ends 

end start 

68. program 
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A következő program kombinál egy távoli eljáráshívást és egy feltétel nélküli ugrást, ahol a 

programszegmens felbontása a főprogramhoz rendelt unit-tal valósul meg. A főprogram fájl neve 

ugra.exe, a unit neve far.obj. A két fájl elkészítését már leírtam. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

A feladat most is az volt, hogy a távoli ugrásokat megvalósítsam. A főprogramban (ugra.exe) jelöltem, 

hogy mit hívok meg, ezek egy eljárás és egy távoli címke. 

extrn far_proc:far 

extrn err_exit:far 

A csatolt unitban (far.obj) közzétettem a címkét és az eljárást 

public err_exit 
public far_proc 

Az eljáráshívás már ismert, visszatérés után a  

jmp err_exit 

sorral visszaugrunk a unitba, ahol az err_exit: címke a unit kijelölt belépési pontja. A programunk itt 

folytatódik, majd itt is ér véget. 

Feltételes ugrások 
Az utasítás végrehajtása feltételhez kötött. A stuktúrált programozási nyelvekben az elágazás- 

(szelekció) és a ciklusvezérlés (iteráció) kivitelezhető 

ezekkel a vezérlésátadó utasításokkal. A struktúrált 

programozási nyelvekben a programok vezérlése három 
elemből építkezik, ezek a szekvencia, a szelekció és az 

iteráció. Ezekkel a programvezérlő elemekkel az 

assembly is rendelkezik, így programok vezérlése 
egyező a struktúrált programvezérlések felépítéséhez. 

Mindent, amit a struktúrált programok vezérlésében meg 

tudunk oldani, azt assemblyben is megoldható. 
A feltételes ugrás mindig két mennyiség közötti 

vizsgálat, ami lehet mennyiségi, vagy reláció kapcsolat. 

Ezek alapján használjuk. A mennyiségi 

összehasonlításkor kijelölt érték, érték feletti (above) 
vagy alatti (below) lehet, ha a vizsgálat reláció vizsgálat, 

akkor az összehasonlított érték kisebb (less) vagy 

;ugra.exe 
data segment 

data ends 

    extrn far_proc:far 
    extrn err_exit:far 

code segment 

     assume cs:code,ds:data 

    mov ax,data 
    mov ds,ax 

    call far_proc 

    mov bx,ax 
    jmp err_exit 

code ends 

end 

;far.obj 
model small 

  codeseg 

     public err_exit 
     public far_proc 

    far_proc proc far 

 

          ret 
    far_proc endp 

    err_exit: 

    exitcode 0 

end 

69. program 
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akkor 

egyébként 
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nagyobb (greater) vagy egyenlő (equal) érték lehet.  

Az utasítások mnemonic-ja úgy épül fel, hogy tartalmazza a felhasználás szerinti angol szavak 

kezdőbetűit. A vezérlést átadó utasítást, mindig megelőzi az összehasonlítást tartalmazó utasítás. Pl.: 
cmp ax,bx 

A komparálásban (cmp) két mennyiséget hasonlítunk össze, most két regiszter tartalmát úgy, hogy a 

baloldalit rendeljük a jobboldalihoz. Az összehasonlítás után elhelyezett feltételes ugró utasítás 
teljesül, pl ax<bx, akkor a vezérlés az ugró utasításban megadott címkére lép át. 

A feltételes ugrások 

JA (Jump if Above) és a JNBE (Jump if Not Below nor Equal) mnemonic. 

Ugrás a megadott címkére, ha az összehasonlított érték, értékfeletti. A mintaprogramban 
a  

ja igaz 

 feltételes ugrást megelőzi egy összehasonlítás, 

 

cmp ax,10 

 előtte ax értékét 15-re változtattuk. 

mov ax,15 

Ha a cmp ax,10 összehasonlítás eredményét, ja mnemonic 

igaznak látja, tehát ax nagyobb, mint 10, akkor a vezérlés az 

igaz címkére ugrik. Most igaz, tehát a program ott 
folytatódik. 

Természetesen relációban is megfogalmazhatjuk a feltételt, 

mert egy érték feletti (above) érték, relációban nem kisebb 
(not below) és nem egyenlő (not equal) értékelt jelenti. 

Akkor a  

ja igaz 

egyenlő a 
jnbe igaz 

utasítással. 

 

 

Az utasítás végrehajtásakor a flag-ek közül CF-nek vagy ZF-nek nullának kell, legyen. A 

kiértékeléskor hamis értéket kapunk, akkor az utasítás végrehajtja a  

mov bx,cx 

utasítást, majd a  

jmp vege 

utasítással a program befejező szakaszára ugrunk. 
Továbbiakban egy táblázatban foglalom össze a feltételes ugrásokat, megismételve az elsőt. 

 

  

model small 

data segment 

 cimke dw start,igaz,vege 

data ends 
code segment 

 assume cs:code,ds:data 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,15 
 cmp ax,10 

 ja igaz 

 mov bx,cx 

 jmp vege 

 igaz: 

 add cx,2 

vege: 
 exitcode 0 

code ends 

end start 
70. program 
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Mnemonic 
Ugráskor a Flag 

állapota 

Jelentése 

Ugrás, ha 

JA (Jump if Above) 
JNBE (Jump if Not Below nor Equal) 

(CF vagy ZF) = 0 
 érték feletti 
 nem kisebb és nincs egyezőség 

JAE (Jump if Above or Equal) 

JNB (Jump if Not Below)  
CF=0 

érték feletti vagy egyező 

 nem kisebb 

JB (Jump if Below) 

JNAE (Jump if Not Above nor Equal) 
CF=1 

kisebb 
 nem érték feletti és nincs egyezőség 

JBE (Jump if Below or Equal) 

JNA (Jump if Not Above) 
(CF vagy ZF) = 1 

kisebb vagy egyező 

nem érték feletti 

JC (Jum if Carry) CF=1 van átvitel 

JE (Jump if Equal) 

JZ (Jump if Zero) 
ZF=1 

egyező 

nincs különbség 

JG (Jump if Greater)  
JNLE (Jump if Not Less nor Equal) 

((SF xor OF) 
vagy ZF)=0 

nagyobb 
nem kevesebb és nincs egyezőség 

JGE (Jump if Greater or Equal) 

JNL (Jump if Not Less) 
(SF xor OF)=0 

nagyobb vagy egyenlő 

nem kevesebb 

JL (Jump if Less) 

JNGE (Jump if Not Greater nor Equal) 
(SF xor OF)=1 

kevesebb 

nem nagyobb és nincs egyezőség 

JLE (Jump if Less or Equal) 
JNG (Jump if Not Greater) 

((SF xor OF) or 
ZF)=1 

kevesebb vagy egyező 
nem nagyobb 

JNC (Jump if Not Carry) CF=0 nincs átvitel 

JNE (Jum if Not Equal) 

JNZ (Jump if Not Zero) 
ZF=0 

nem egyező 

eredmény nem zéró 

JNO (Jump if Not Overflow) OF=0 nincs túlcsordulás 

JNP (Jump if Not Parity) 
JPO (Jump if Parity Odd) 

PF=0 
nem paritás 
páratlan paritás 

JNS (Jump if Not Sign) SF=0 
az érték pozitív nem 2-es 

komplemens értékű 

JO (Jump if Overflow) OF=1 túlcsordulás történt 

JP (Jump if Parity) 
JPE (Jump if Parity Equal) 

PF=1 
paritás bit 
páros paritás 

JS (Jump if Sign) SF=1 
az érték negatív 2-es komplemens 

értékű 

 

A feltételes ugrások ismertetése után megvizsgálhatjuk, hogy hogyan állíthatunk össze a struktúrált 
programozásban ismert elágazást, aminek felépítésében két típust különböztetünk meg, a rövid  és a 

hosszú szelekciót, valamint a többszörös szelekciót. 

A rövid szelekció általános felépítése 
if …. then…. 

 

alakú, ahol a kipontozott részben egy reláció, és ha az teljesül, akkor a then utáni utasítás végrehajtása 
megtörténik, ha nem akkor kimarad. 
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 A feltételes utasítás magyar megfelelője 

ha.. feltétel.. akkor.. utasítás 

Assembly programban a felsorolt feltételes ugrások megfelelnek az elmondottaknak. Egy elágazás két 
utasításból tevődik össze. Először van egy összehasonlítés (cmp) ahol megadjuk az összehasonlításban 

lévő két mennyiséget. A következőben kiválasztjuk a két mennyiségre vonatkozó ugrási feltételt, azzal 

a kiegészítéssel, hogy itt minden utasítás úgy kezdődik, hogy Jump if, aminek magyar megfelelője az 
ugrás ha, a relációt pedig a Jump utáni betűkkel rendeljük hozzá. Végül megadjuk azt az utasítás 

címet, ahol a feltétel teljesülése esetén folytatódjon a program. Az utasítás címet mnemonic után írt 

címke tartalmazza. Lássunk egy néhány soros példát, mondjuk a már ismert programból egy részletet. 

Az ax tartalmát hasonlítjuk össze 10-el. A következő sorban a ja (Jump if Above) 
jelentését ismerni kell, ami azt jelenti, hogy a megelőző sorban lévő két mennyiség 

közül a baloldali 10 feletti érték akkor a mellette lévő igaz címkére ugrik a 

programunk. Ha nem igaz, akkor a következő sorban lévő utasítás  

mov bx,cx 

végrehajtása valósul meg, és ezután következik a címke utáni utasítás. Vezérlés 

szempontjából a  

mov bx,cx 

utasítás végrehajtása a kiértékeléstől függ, a többi utasítás minden esetben az algoritmus része. 

Az ismertetett utasítás a rövid elágazó utasítás, de ismert a hosszú szelekció is, ami a reláció nem 

teljesülés esetén is megmondja milyen utasítást hajtson végre az algoritmus. Felépítése 

if…then…else…. 

Magyar megfelelője 

ha ..feltétel..akkor..utasítás1..egyébként ..utasítás2.. 

A feltétel logikai vagy reláció művelet lehet. Assemblyben a feltétel a táblázatban felsorolt 18 darab 

rögzített utasítás. 

Az előző példa átformálható hosszú elágazó utasításra, a következők szerint. 

 

 

A programrészletben a feltételt nem változtattam az előző példához képest, de 

szelekciónk kiegészült egy hamis ággal. Ha a feltételünk teljesül, akkor a 
programunk az igaz: címkén folytatódik és elvégzi az összeadást cx-ben, majd a 

feltétel nélküli ugrással a vege: cimkével befejezi az algoritmust. 

A feltétel nem teljesülése esetén szintén feltétel nélküli ugrással kerülünk a 
hamis: ágba, majd az utasítás elvégzése után befejezzük a programot. 

 

 

Ciklusszervező (iteracion) utasítások 

A feltételes ugrásokkal ciklusvezérlő utasítások készíthetők, ahol az 

ismétléshez szükséges feltételt, az ismétlés különböző részeiben 

helyezhetjük el. Ezek alapján ismerünk előfeltételes és végfeltételes ciklust. 
Mindkét ciklusnak meg van a saját előny és felhasználási területe.  

  

 

fej 

mag 

vég 

 

cmp ax,10 

ja igaz 

mov bx,cx 

jmp vege 

igaz: 

 

71. program 

cmp ax,10 

ja igaz 
  jmp hamis 

igaz: 

  add cx,2 

  jmp vege 

hamis: 

  mov bx,cx 

vege: 

exitcode 0 

72. program 
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Ahhoz, hogy pontosabb magyarázatot adjak ismertetni szükséges a ciklus felépítését, aminek része a 

fej, a mag és a vég.  

Előfeltételes a ciklus, ha a feltételt a fejben helyezzük el, végfeltételes a ciklus, ha a feltétel a 
ciklusvégben van. 

Előfeltételes ciklus: 

Előfeltételes ciklust akkor hozunk létre, ha a ciklusmagban 
lévő utasítás végrehajtás feltételét a fejben helyezzük el. A 

ciklusmag lefutását úgy rendeltem össze a feltétellel, hogy 

kiértékeléskor hamis értéknél a ciklusmag lefut, ha a 

kiértékelés igazzá válik, akkor a ciklusból kilép a vezérlés. A 
ciklus a félkövér betűkkel kiemelt programrész. 

A ciklus feje a cikl: címke, valamint a címke utáni két 

utasítássor. 
cikl: 

cmp ax,10 

ja igaz 

A ciklus előtt kinullázott ax értékét növeli az 

inc ax 

utasítás. A ciklus elejére a visszatérést a  

jmp cikl 

utasítja. Ha ax értéke nagyobb lesz, mint 10, tehát 11- akkor 

kilép a ciklusból az igaz cimkére és ezzel egyidőben vége a 

ciklusnak.  
A ciklus magja most egyetlen 

egy utasítás 

inc ax 

A ciklus vége, a feltétel nélküli 
ugrás 

jmp cikl 

Felhasználása ott lehetséges 
ahol csak akkor hajtunk végre 

egy utasítást, lépünk be a 

ciklusba, ha a feltétel hamis. A 
magasabb szintű programozási 

nyelveknél a feltétel és a ciklus 

lefutása közötti feltétel nem 

biztos, hogy egyező az assembly 
nyelvben most tárgyalt 

megoldással. Ezért lehetséges az 

üres ciklus, amikor egyszer sem 
fut le a ciklusmagban lévő 

utasítás. 

Az előfeltételes ciklus folyamat 
ábrája elkészíthető. Különösebb 

magyarázat nem szükséges. A 

ciklus előtt beállítjuk a kívánt 

értékeket.  
  

model small 

data segment 
 cimke dw start,cikl 

data ends 

code segment 

 assume cs:code,ds:data 
start: mov ax,data 

 mov ds,ax 

 xor ax,ax  

  cikl: cmp ax,10 

 ja igaz 

 inc ax 

 jmp cikl 

  igaz: add cx,2 

 exitcode 0 

code ends 
end start 

73. program 

 

 
 

 

ciklus fej 

ciklus vég 

igaz 

hamis 

ciklus mag 

(utasítások) 

feltétel 

cikl: 

cmp 

ax,10 

ja igaz 

inc ax 

jmp cikl 

76. ábra 
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A ciklus kezdete egy címke, a komparálás és a feltétel megelőzi az összes többi utasítást. Most a 

ciklusmag akkor fut le, ha a feltétel nem teljesül. A ciklus magban kell elhelyezni a ciklus számlálót, 

ami vagy növekményes, vagy csökkenő értékű lehet.  

A ciklus végén gondoskodni kell a visszatérésről, itt egy feltétel nélküli ugrást használtam, ami 

visszairányítja a vezérlést a ciklus fejre. 

A feltétel teljesülése esetén, az igaz ág, a vezérlésünk a ciklusvég utáni utasításra kerül, ezzel kilépünk 
aciklusból.  Az általános előfeltételes ciklus és annak assembly megvalósítása egymás mellett látható. 

A felépített ciklus ciklusváltozója növekményes és egész értékkel emelkedik. A felhasznált 

ciklusváltozó kezdőértékét a ciklus előtt kell beállítani, most kinulláztam. A ciklus tulajdonsága, hogy 

lehet „üres” ciklus, aminek jelentése az, hogy a mag egyszer sem fut le. Ilyenkor a ciklusváltozó, első 
belépéskor, logikai kiértékelésére igaz értéket kapunk, ez esetben a ciklusmagban lévő utasítás nem fut 

le, a ciklusnak vége. 

A ciklus lehet végtelen is, ha a ciklusváltozó értéke nem teljesíti a logikai kiértékelésben megkövetelt 
igaz értéket. 

Végfeltételes ciklus 

A ciklus lefutásához szükséges feltétel a ciklusvégben helyezkedik el. A vezérlés minden esetben 
legalább egyszer lefuttatja a ciklus magot, tehát üres ciklus nem lehetséges. Ha az üres ciklust extrém 

vezérlésnek tekintjük, akkor ide sorolhatjuk a végtelen ciklust is. 

A végfeltételes, feladatban megvalósított, ciklus az előzőtől nem sokban különbözik. 

A ciklus a félkövér betűvel kiemelt sorokat tartalmazza. Most 
is, mint előzőleg a ciklusváltozónak használt ax regisztert 

kinullázzuk. A ciklus feje a  

cikl: 

címke. 

A ciklus magja, most 3 utasítássor, az első egy összeadási 

műveletet jelent 

add cx,2 

A második ax regiszter tartalmának 1-el való növelését, tehát a 

ciklusunk 1-től indul. A ciklusmagban gondoskodtunk arról, 

hogy a ciklusváltozó elérje a kilépéshez szükséges értéket. 

inc ax 

A feltétel vizsgálatát a ciklusváltozó ax és az elvárt értéknek, 10 

–nek összehasonlításával kezdem,  

cmp ax,10 

majd, az összehasonlítás eredménye szerinti feltételes ugrás 

követi 

jb cikl 

A feltételes ugrás mnemonic-ja Jump if Below, jelentése „ ugrás ha kisebb”, a cikl cimlére. A ciklus 

addig fut le, míg a ciklusváltozó 10-nél kisebb. Tízet elérve a ciklusnak vége, programunk a ciklus 

utáni sorral folytatódhat. 

exitcode 0 

  

model small 

data segment 
 cimke dw start,cikl 

data ends 

code segment 
 assume cs:code,ds:data 

start: 

 mov ax,data 
 mov ds,ax 

 xor ax,ax 

  

  cikl: 

 add cx,2 

 inc ax 

 cmp ax,10 

 jb cikl 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

74. program 
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A végfeltételes ciklus folyamatábrája az általános ciklus felépítéséből származtatható, a feltételt most a 

ciklus végben kell elhelyezni. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Előírt lépésszámú cíklus 
Az előírt lépésszámú ciklus egy meghatározott lépésszámot ismétel. Tulajdonságait a ciklusváltozó 

hordozza, ezek a kezdőérték, a végérték, a lépéstávolság és a léptetés iránya. A ciklus 

megvalósításakor ezeket figyeljük, ha a ciklusváltozó kezdőértéke kisebb a végértéknél, akkor a 

ciklusváltozó növekvő, ha kezdőértéke nagyobb és végértéke kisebb, akkor csökkenő az értéke. A 
lépéstávolság lehet egész értékű vagy tört. A ciklus tulajdonságait minden ismétlés előtt vagy végén 

ellenőrizzük, ezért ismerünk elől illetve hátultesztelő ciklusokat. 

Assembly programozásban létezik beépített előírt lépésszámú ciklus, de feltételes ugrásokkal 
elkészíthető a ciklus minden lehetséges variációi. 

Beépített előírt lépésszámú ciklusok 

A ciklusváltozót a cx regiszter adja. A regiszternek adott érték a végrehajtandó ismétlések száma, ahol 
a ciklusváltozó (cx) értéke, egy egész értékkelcsökken, addig, míg az nullaértékű lesz, ha elérte, akkor 

a cilusnak vége.  

mnemonic 
CX és ZF flag állapota 

ismétléskor 
jelentése 

LOOP  ismétel, ha CX nem nulla ciklus (hurok) 

LOOPE (LOOP while Equal) 
LOOPZ  (LOOP while Zero) 

ismétel, ha CX nem nulla és 
ZF=1 

ismétel, míg egyenlő 
ismétel míg nulla 

LOOPNE (LOOP while Not Equal) 

LOOPNZ (LOOP while Not Zero) 

ismétel, ha CX nem nulla és 

ZF=0 

ismétel, míg nem egyenlő 

ismétel, míg nem nulla 

JCXZ (Jump if CX  Zero) ugrás ha CX=0 kilép, ha cx nulla 

24. táblázat 

Az utasítás általános felépítése 

mnemonic címke 

  

  

ciklus fej 

 

ciklus mag 

 

feltétel 

ciklus vég 

 

i 

h 

 

cikl: 

inc ax 

cmp ax,10 
jb cikl 

utasítás 

77. ábra 
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A címkével kapcsolatos követelmény, hogy nem lehet összetett delkarációjú, nagysága -128 +127 bájt 

értékű lehet, az ilyen típusú címkéket rövidnek bevezzük (short-label). 

Loop ciklus 
A programunk csak a ciklust tartalmazza, adatszegmenst és vermet nem. A ciklus felépítésénél egy 

címkét (cikl:) adtunk meg, ami a ciklus feje. A ciklus vége a  

loop cikl 
utasítássor. A ciklus magja egyetlen utasítás  

add ax,2 

ami nem zárja ki azt, hogy nem tartalmazhatna több utasítás sort is. 

A ciklusba lépés előtt be kell állítani a ciklusváltozó (cx) értékét, 
most 3-ra állítottam be. 

mov cx,3 

Illetve, kinulláztuk a ciklusmagban felhasznált ax regidztert. 
xor ax,ax 

A ciklusunk előírt lépésszámú és hátul tesztelő. A ciklusba lépéskor 

elvégzi a ciklusmag utasítását, majd lefut a ciklusvégben lévő 
loop cikl 

utasítás. Az utasítás lefutásakor csökken cx regiszter értéke 1-el, 

majd megvizsgálja értékét és, ha nem 0, akkor visszaugrik a 

cimkére. Ez a ciklusváltozó dekrementálása és értékének tesztelése 
minden lefutáskor megtörténik és akkor lesz vége a ciklusnak, ha a csökkenéskor cx értéke 0 lett. A 

flag-ek állapotát most nem figyeli. 

LOOPE és LOOPZ ciklusok 
Az összefoglaló táblázat szerint két értéktől függ, a ciklusváltozó (cx) értékétől és a zero flag (ZF) 

értékétől. A ciklus addíg működik, míg a ciklusváltozó értéke nem nulla és zero flag értéke 1. A 

feladat az előzvel egyező, ax értékét kell növelni 3 szor 2-vel. 

A ciklusba lépés előtt belállítjuk a ciklusváltozót 3-ra. 
mov cx,3 

Most két regisztert használunk, az egyiket az összeg tárolására, a 

másikat a flag beállítására. Ismert legyen az értékük, ezért kinullázzuk 
őket. 

xor ax,ax 

xor bx,bx 
A ciklus fej most is  

cikl: 

A ciklus magja három utasítássor 

add ax,2 
add bx,2 

sub bx,2 

Az elsőben ax tartalmát növeljük minden ciklus lefutásakor 2-vel, a 
kezdő értéke 0 volt. A második és a harmadik utasítássorral ZF 

állapotát állítjuk be úgy, hogy egy aritmetikai művelet eredményéül 

kapott nulla érték ZF értékét 1-re állítja. Ez minden ciklus mag 
lefutásakor megtörténik. A flag beállítását közvetlen a  

loope cikl 

utasítássor előtt kell megtenni, mert utasítássoronként változhat értéke. Az utasítássor teszteli a 

számlálóregiszter értékét és a zero flag értékét, mivel a flag értéke mindig megfelel a ciklus 
folytatásának, ezért a ciklus akkor fejeződik be ha cx értéke nullára vált. A ciklusnak akkor is vége, ha 

ZF értékét 0-ra állítjuk, erről a ciklus magban gondoskodhatunk. 

  

model small 

code segment 
 assume cs:code 

start: 

 mov cx,3 

 xor ax,ax 

cikl: 

 add ax,2 

 loop cikl  
 exitcode 0 

code ends 

end start 

75. program 

model small 

code segment 

 assume cs:code 

start: 

 mov cx,3 

 xor ax,ax 

 xor bx,bx 

cikl: 

 add ax,2 

 add bx,2 

 sub bx,2 

 loope cikl  
 exitcode 0 

code ends 

end start 

76. program 
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A két utasítás között nincs különbség, esetleg jelzés értékű, hogy a két feltétel együttes megfelelésekor 

melyik értéke fejezteti be a ciklust. Ezért a kompattibilitás miatt egyszerűen helyettesíthetjük a 

mnemonic-okat, hasonlóan, mint ahogy tettük a REPE és a REPZ prefixek esetén. 

loope cikl loopz cikl 

LOOPNE és LOOPNZ ciklusok 
A ciklusnak ismét két feltétele van CX és ZF értekei. A loop mnemonic-ra írt programot 

alkalmazhatjuk itt is. 

A feltételekről most is gondoskodni kell, ciklus előtt beállítjuk a 
ciklusváltozó értékét, 

mov cx,3 

 töröljük a tárl adatra felhasznált regiszter tartalmát. 

xor ax,ax 
A ciklus magban gondoskodni kell ZF értékéről, ami most a ciklus 

folytatásához 0-nak kell, hogy legyen, ez jelenti azt, hogy egy művelet 

elvégzésére kapott eredményünk, közvetlen a ciklusfeltételek tesztelése 
előtt nem nulla. Erről az 

add ax,2 

utasítással gondoskodunk, mert ezt megvizsgálva ZF értéke 0 lesz. Mivel 
a loop mnemonic-nál ZF értékét nem vizsgáltuk így véletlen egyezőséget 

találhatunk a két program között. A programnak akkor van vége, ha cx 

értéke nullára vált.  

A loopne és a loopnz helyettesíthetősége egymással itt is fennáll. 

loopne cikl loopnz cikl 

JCX Z utasítás 
A mnemonic-al felépített utasítás végrehajtásának feltétele, a cx nulla értékének megléte. Az 

utasítással felépíthetünk egy végtelen ciklust vagy a ciklusmagban létrehozott feltételes ugró 

utasítással hagyjuk el a ciklust.  

Végtelen ciklus 

 

 

 
Előző példánkat a feltétel teljesítése érdekében változtattam, így a 

számlálóregiszter nulla értéket kap. 

mov cx,0 
De ki lehetne nullázni xor művelettel is, mint ahogy kinulláztuk ax 

értékét. 

A cikus mag csak egy összeadási művelett tartalmaz mást nem. A 

ciklusból kilépni csak akkor lehet, ha 0cx  -ra vált. Ezt most nem tettem 

meg ezért ciklus végtelen ciklusként működik, leállítani a turbo debugger 

leállításával tehetem meg..  
 

 

 

 

Feltételes ugrást tartalmazó ciklus 

A végtelen ciklust csak úgy fejeztethetjük be, ha valamilyen feltétel teljesülése, vagy nem teljesülése 
esetén megszakítjuk a ciklus végrehajtását. 

Az előző végtelen ciklus fenntartását, ax regiszter értékéhez rendeltem. 

  

model small 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov cx,3 

 xor ax,ax 

cikl: 

 add ax,2 

 loopne cikl

  
 exitcode 0 

code ends 

end start 

77. program 

model small 

code segment 
 assume cs:code 

start: 

 mov cx,0 

 xor ax,ax 

cikl: 

 add ax,2 

 jcxz cikl
  

 exitcode 0 

code ends 

end start 

78. program 
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Ezt az új feltételt  

cmp ax,10 

összehasonlítással kezdő ciklusmag, majd ennek helyességét vizsgálja a 

je vege 

H ax értéke megegyezik 10-el, akkor a megadott  

vege: 

címkére ugrik a programunk. A ciklus ilyen formában történő befejezése 

veszélyeket tartalmaz, mivel nem ellenőrzött adatot hagyunk hátra a 

ciklusban, ami összetett program esetében már számítani kell rá. Ezeket a  
regisztereket, vagy deklarált objektumokat általunk megadott 

kezdőértékkel kell ellátni. Ezt tettem az ax regiszter kinullázásával. 

xor ax,ax 
 

 

6.4.6 Megszakítás utasításai (interrupt instructions) 

A megszakítás utasításokkal a megszakításhoz kapcsolódó alprogramot aktíválunk, ami a folyamatban 
lévő szoftver megszakítása, de mindenkép eredményül hardver megszakítás kapunk.  A processzor 

nem minden esetben hajtja végre a kért megszakítást, hanem prioritás szerint rangsorolt végrehajtást 

engedélyez. A processzor ebben az esetben nyugtázza a kérelmet, majd rangsorolás után indítja a 
megszakítást. 

Az INT (INTerrupt) típusú megszakítás 

Az INT aktíválja a megszakítás eljárás által meghatározott megyszakítás típusú operandust, majd 
kettővel csökkenti a veremmutató értékét és elmenti a processzor állapotát megadó flag-ek értékét. 

Felfüggeszti az aktuális program lépésenkénti végrehajtását TF (Trap Flag) értékét nullára állítja, és 

engedélyezi a lépésenkénti és maszkolható hardver megszakításokat. IF (Interrupt enable Flag) értéke 

1. A flag-ek értékei meghatározott sorrendbe a pushf instrukciója szerint kerülnek a verembe.   

A veremmutató (SP) értékét ismét csökken 2-vel és az ES nyílvántartása kerül a verembe. A 

címképzése a megszakítás mutató és egy kalkulált érték szorzata, ha a megszakítás típusa 4. A 

második szó a megszakítás mutató, amit helyettesíthet CX regiszter tartalma. 

Az SP értékét ismét csökkentjük 2-vel, ide mentjük IP (Instruction Pointer) regiszter tartalmát, ez lesz 

a megszakítás mutató első szava. Ha a megszakítás típusa 3, akkor az assembler generál egy rövid 1 

bájtos utasítást, amit törésponti megszakításnak nevezünk. 

A szoftver megszakítást használhatjuk felügyeleti céllal, vagy operációs rendszernek biztosítjuk. 
Léteznek más megszakítás típusok, melyeket ugyan úgy használhatunk felügyeleti és operációs 

rendszeri célra, de lehetőség van alkalmazói programok meszakítás kezelésére is. A szoftveres 

megszakítások további lehetőséget biztosítanak az olyan megszakítás eljárások ellenőrzésére, mint 
amilyen a hardver inícializációjára írt megszakítások. 

  

model small 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov cx,0 

 xor ax,ax 

cikl: 

 cmp ax,10 

 je vege 

 add ax,2 

 jcxz cikl 

vege:  

 exitcode 0 
code ends 

end start 

79. program 
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A hardvermegszakítások szoftveres megoldása. 

 

Főbb megszakításcsoportok 

Jelzés Megnevezés angol Megnevezés magyar 

INT 1A  System and Real Time Clock BIOS Services valós idejű rendszer BIOS szolgáltatása 

INT 1B  BIOS Ctrl-Break Handler Address BIOS CTR-Break  cím kezelés 

INT 1C System Timer Tick (User Routine) rendszeridőzítés ( felhasználói rutin) 

INT 1D Video Initialization Parameter Table Vector videó inícializációs vektor paramétertáblázat 

INT 1E Disk Initialization Parameter Table Vector disk inícializációs vektor paramétertáblázat 

INT 1F Graphics Display Character Bit Map Table grafikus kijelző karaktert Bit Map táblázata 

INT 2A DOS Network Critical Section and NETBIOS a DOS rendszer kritikus része és a NETBIOS 

INT 2E 
Execute Command Using Base Level Command 
Interpreter (Undocumented DOS 2) 

utasítás végrehajtás parancsor szinten 

INT 2F DOS Multiplex Interrupt DOS multiplexer megszakítás 

INT 4A RTC Alarm Handler Vector RTC riasztáskezelő vektor 

INT 5 Print Screen képernyő másolása 

INT 8 System timer rendszeridő 

INT 9 Keyboard Interrupt (Hardware Handler) hardveres billentyűzet kezelése 

INT 10 Video BIOS Services video BIOS szolgáltatások 

INT 11 BIOS Equipment Determination - BIOS Equipment Flags BIOS rendszereszköz kijelölés 

INT 12 Memory Size Determination memóriaméret meghatározása 

INT 13 Diskette BIOS Services floppy BIOS szolgáltatások 

INT 14 BIOS Asynchronous Communications Services BIOS aszinkron kommunikációs szolgáltatások 

INT 15 System BIOS Services BIOS rendszer szolgáltatásai 

INT 16 Keyboard BIOS Services a BIOS billentyűkezelése 

INT 17 Printer BIOS Services a BIOS nyomtatókezelése 

INT 19 Bootstrap Loader boot-olás 

INT 20 Program Terminate kivételkezelés 

INT 21 DOS Function Dispatcher DOS funkciót irányító megszakítások 

INT 22 Program Terminate program megszakítása 

INT 23 Control-Break Exit Address control-break érzékelése 

INT 24 Critical Error Handler végzetes hibakezelés 

INT 25 Absolute Disk Read meghajtó olvasás 

INT 26 Absolute Disk Write meghajtó írása 

INT 27 Terminate and Stay Resident rezisztens adatok kezelése 

INT 28 DOS Idle Loop - Scheduler (Undocumented) DOS programhurok védelem 

INT 29 DOS Fast Character I-O (Undocumented) I/O karakter kezelése DOS-al 

INT 33 Mouse Function Calls egér állapotának lekérdezése 

INT 67 Expanded Memory Specification kiterjesztett memória specifikációk 

INT 70 Real Time Clock Interrupt (XT 286,AT,PS-2) valósidejű megszakítások 

   

25. táblázat 

A megszakításokban átfedések vannak, ugyan azt a feladatot a DOS-al és a BIOS-al is 

elvégeztethetjük. A továbbiakban a DOS és BIOS megszakításokra nézünk példát. A táblázatban 

felsorolt megszakítások nem teljeskörűek, szándékom egy melléklet összeállítása, amiben a gyakran 
használt megszakítások felsorolásra kerülnek. 

A megszakítások alkalmazása. 

A megszakítás kezelésére a számítógép processzora és a többi egység kapcsolatának megteremtése, 
illetve az egységek közötti irányított, szükséges kapcsolat végrehajtása. A számítógép és az írógép 

használata közötti analógiát fedeszhetünk fel, mert az írógép klaviatúrája megfelel a számítógép 

billentyűzetének, a papírra írt szöveg pedig a monitoron megjelenő karaktereknek. A monitor 

karaktereinek kiírása sor és oszlop elrendezésben van. 
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A fejlődés folyamán a nem csak karakterterek kiírására volt szükség, hanem képek, sőt mozgóképek 
megjelenése is, ami a hírközlésben a képátvitelhez hasonó, itt olyan bemeneti egységre volt szükség, 

ami megfelelt a kamerának, illetve olyan a monitor vezérlőnek, aminek tudnia kellet a képi, tehát a 
grafikus üzemmódot. 

A továbbiakban nem sorravesszük az egyes megszakításokat, hanem bemutatása a különböző egyszerű 

bevitel és kiíratásból adódó feladatok. 

Monitor és billentyűzet kezelése. 

Monitor kezelése 

INT 21,2 (Display Output) 

A megszakítással egy karaktert tudunk kiíratni a monitorra, soremeléssel a sor elejére.  
A művelet három utasítássorral oldható meg, az elsőben 

mov ah,02h 

adatmozgatást kell elvégezni. Itt az ax regiszter felsőbájtja (ah) fogadja 
az egy karakter kiíratásához szükséges kódértéket (02h). Természetesen 

hexadecimális értékekben, de tartalmazhat a decimális értékeket is, nem 

vétünk a helyes működés ellen, ha 0-9-ig jelöletlenül adjuk meg a 
számjegyet. 

A következő utasítássorban kell megadni a kiírandó karaktert, 

aposztrofok között, ez a karakter ASCII kódjának hexadecimális értéke. 

mov dl,"T" 

A harmadik sor a megszakítás mnemonic-ja int és a hozzátartozó 

hexadecimális érték 21h. 

int 21h 
 A 21h hexadecimális értéket jelölni kell, mert jelöletlenül 15d decimális értékként kezeli, ha 

decimális értékként kezeljük, akkor 33d-t kell megadni, ezt az assembler lefordítja, 21h-ra. Az int 21h, 

DOS kezelt megszakítás, ahol a programfutás felfüggesztéséért és úraindításáért a DOS felel. 

A megszakításra jellemző, hogy nem ismételhető, az ismétlésről programszerűen kell gondoskodni. A 
karakter megjelenése a monitoron, soremelés után a baloldali első karakterhelyen látható. 

INT 21,9 (Print String) 

Szöveg kiiratása a monitorra. A szövegnek a DS 
szegmensben kell lennie. Deklarációban jelezni kell, 

hogy meddig tartson a kiírás ezért a szöveg végét ’$’ 

aposztrofok közötti jelel zárjuk le. A $ jelet 
elhelyezhetjük a szöveg utolsó karakterhelyén vagy 

vesszővel elválasztva külön. 

A szöveg, a saját deklarációban létrehozott data 

szegmensben van. A saját objektumunk a nev, aminek 
tömb a szerkeze és elemei bájt méretűek. A sztring 

mutató az első karakterre mutat és ettől kezdődően 

egyenként írja ki a monitorra a karaktereket mindaddíg, 
míg a ’$’-jelig elér, itt befejezi.  

nev db ' Zimmermann Jozsef ','$' 

A nev tartalmát megadhatjuk más formában is, 

nev db ' Zimmermann Jozsef  $' 

A két formáció egyenrangú, a fordító egyformán kezeli. 

  

model small 

code segment 

 assume cs:code 

start: 

 mov ah,02h 

 mov dl,"T" 

 int 21h 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

80. program 

model small 

data segment 

 nev db ' Zimmermann Jozsef ','$' 
data ends  

code segment 

 assume cs:code, ds:data 
start: 

 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ah,09h 

 lea dx,nev 

 int 21h 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

81. program 
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A kezdőcímet a  

mov ax,data 

mov ds,ax 
kétsoros saját szegmens és ds cím átadása bittosítja. 

A szöveg monitori megjelenítését három utasítássor végzi. Az első a 

mov ah,09h 
ax felső bájtja ah, megkapja a sztring kiíratás 09h kódját. A második sorban a dx regiszter, ami 

alkalmas perifériák portjainak elérésére, megkapja nev tartalmát, a kiírás a lea mnemonic-al végezzük. 

lea dx,nev 

A megszakítást megint az 
int 21h 

zárjuk le. 

A dx regiszterbe a mov mnemonic-al is bemozgatható a nev objektum a következő utasítássorral. 
mov dx, offset nev 

A nev objektum kiírása a sortemeléssel a baloldali első karakterhelyen kezdődik, majd a kiírás 

befejeztével ismét soremeléssel írja ki a parancs helyét. (pl.: c:\asm> ) 

Monitor beállítása 

A monitor használata előtt, tehát szöveg megjelenítése vagy grafikus üzemkor beállíthatjuk annak 

paramétereit, pl méret, szín. Ekkor a kiírás egy törölt grafikus vagy text ablakterületet ad. A 

használható megszakítás INT 10, aminek minden formátumát a BIOS videó beállításának szolgáltatása 
adja. 

INT 10,0 (Set video mode)  

A megszakítás érvényesítését most is az ax regiszter hordozza, tehát ide kell bemozgatni a szükséges 
információt. Az ax regiszter felső bájtja, ah megkapja 00h értéket, al alsó bájtja a méret és szín 

kiválasztását tartalmazó kódot. Táblázatban felsorolom a használható kódokat. 

AH AL jelentése 

00 

00 40x25 fekete/fehér karaktermód (CGA, EGA, MCGA,VGA) 

01 40x25 16 szín, karaktermód (CGA, EGA, MCGA,VGA) 

02 80x25 16, szürke árnyalatú karaktermód (CGA, EGA, MCGA,VGA) 

03 80x25 16 szín, karaktermód (CGA, EGA, MCGA,VGA) 

 

Nézzünk egy feladatott a 80x25 méretű ablak 16 
színű karaktermódjára. 

A nev objektumot akarom kiíratni a képernyőre, 

megadva a parancssori ablak méretét és színét, kakter 
üzemmódban. 

Az ah regisztert nullával kell feltölteni, az al értékkel 

választom ki a formátumot. A példában 03. Ha az ax 

regiszterbe 03-at töltök, akkor, ah 00 és al 03 értéket 
vesz fel. Hatására törlődik a parancssori ablak 

tartalma, a kurzor az elsősor első oszlop pozícióba 

kerül. A kiírás innen indul, és tart a ’$’ jelig. 
Ha a nev objektumban megadjuk a soremelésre (10) 

és kocsi vissza (13) kódot akkor a parancssori kurzor 

ilyen módon jelenik meg.  
A kírás kezdetét a kurzor pozíció megadásával 

beállíthatjuk. 

  

model small 

data segment 
 nev db 'Zimmermann Jozsef','$' 

data ends  

code segment 
 assume cs:code, ds:data 

start: 

 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,03h 

 int 10h 

 mov ah,09h 
 lea dx,nev 

 int 21h 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

82. program 
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INT 10,2 (Set Cursor Position) 

A parancssori ablak lehet 40 oszlop 25 sor vagy 80 oszlop 25 sor. Az oszlop és sor megadása 40 

oszlop esetén 0,0-tól 39,24-ig, 80 oszlopnál 0,0-tól 79,24-ig. A feladat, pozícionáljuk középre a kiírást. 
A nev objektum mérete 17 karakter, ha 80 oszlop és 25 sor az ablakméret, akkor a sor a sor 11,5-nek 

adódik, az oszlop fele 39,5 és ebből kell levonni a név objektum karakterhosszának felét (8,5), tehát 

39-9. Az adott pozíció akkor 31. oszlop és 12. sor, 
egész értékekre kerekítve. 

Az ablaktörlés után 

mov ax,03h 

int 10h 
a kurzorpozíció megszakítás vezérlését, ah regiszter 02 

értéke szolgáltatja. 

mov ah,02 
mov dh,12 

mov dl,31 

int 10h 
A kurzor pozícionálását a dx regiszterben tudjuk 

megadni. A regiszter felső bájtja a sor értékét, alsó 

bájta az oszlop értékét fogadja. A programban a 

kiírandó szöveget az ablak közepére pozíciónáltam, 
így a kiírás ide került. A pozícionált kurzor után jöhet 

a kiírás, 

mov ah,09h 
lea dx,nev 

int 21h 

ami az int 21h miatt DOS megszakítás. 

 

  

 

Standard I/O használata. 
A standard bemeneti – kimeneti egység használatakot a bemenetre a billentyűzet, a kimenetre a 

monitor szolgál. A billentyűzet fogadását és kiíratását DOS megszakítással tudjuk megoldani. 

INT 21,1(Keyboard Input with Echo) 

A DOS megszakítással a billentyűzetről karaktert olvashatunk be. 

A beolvasot karakter az AL regiszterbe kerül. A billentyüzeten 

leütött karakter a parancssori ablak aktuális kurzor pozícióban, 

mint egy viszhangként kiírásra kerül.  
A BIOS megszakítással csak töröljük az ablakot 

mov ax,03h 

int 10h 

A karakter fogadását és megjelenítését a 

mov ah,01h 

int 21h 

két sor végzi. 

 

A folyamatos bevitelt és kiíratást feltételes ciklussal tudjuk megoldani, például legyen a következő 

feladat.  
  

model small 
data segment 

 nev db 'Zimmermann Jozsef','$' 

data ends  

code segment 
 assume cs:code, ds:data 

start: 

 mov ax,data 
 mov ds,ax 

 mov ax,03h 

 int 10h 

 mov ah,02 

 mov dh,12 ;sor 

 mov dl,31 ;oszlop 

 int 10h 
 mov ah,09h 

 lea dx,nev 

 int 21h 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

83. program 

model small 

code segment 

 assume cs:code 

start: 
 mov ax,03h 

 int 10h 

 mov ah,01h 

 int 21h 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

84. program 
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Készítsünk egy olyan assembly programot, ami az „ENTER” gomb leütésével leállítja a karakterek 

bevitelét a billentyűzetről. 

 
 

A start után egy, a már ismert, ablaktörlés következik. A bevitel 

egy végfeltételes ciklus, minaddig tart, amíg az enter kódját 
érzékeli a feltétel. Az enter decimális kódja 13d hexadecimális 

megfelelője 0Dh. 

A felladat annyi, hogy a leütött billentyű hexadecimális értéke 

egyező-e az enter értékével 

cmp al,0dh 

ha igen, akkor ugrás a végére 

je vege 

Ha nem akkor folytatódik a ciklus 

loop i_o 

 

 

 

A monitor színei. 

Standard I/O üzemben csak fekete/fehér ablakszínekkel tudjuk megjeleníteni az ablakot. Színes 
üzemben a billentyű karaktereit a karakterkiírással állíthatjuk színessé.  

INT 10,09 (Write Character and Attribute at Cursor Position) 

A megszakítás, a karakter kiírását és tulajdonságainak beállítását teszi lehetővé adott 
kurzorpozícióban. A megszakítással az al regiszterben lévő karaktert tudjuk kiíratni a kurzor meglévő 

helyzetében. A BX regiszterben állíthatjuk be a kiírás tulajdonságait, a regiszter felsőbájtja (bh) a 

display lapot, alsó bájtja (bl), a karakter és háttérszínét adhatjuk meg. Nézzünk egy feladatot. 

 

A programban a 10h BIOS megszakítás 09h értékét ah-ba 

mozgatjuk. A kiírandó karaktert al regiszterben tároljuk. 

mov al,"T" 

A bx regiszter magas bájtja, ami a display 0 lapját tárolja. 

mov bh,0 

A regiszter alsó bájtja a karakter és háttérszínt tartalmazza, a bájt 
alsó félbájtja 1111b a karakterszínt, ami fehér, a felső bájtja 0100b a 

háttérszínt, ami most vörös. 

mov bl,01001111b 

A cx regiszterben a karakter kiírás ismétlését adhatjuk meg, most 

egyszer íratjuk ki. 

mov cx,1 
  

model small 

code segment 

 assume cs:code 
start: 

 mov ax,03h 

 int 10h 

i_o: 
 mov ah,01h 

 int 21h 

 cmp al,0dh 
 je vege 

 loop i_o 

vege: 
 exitcode 0 

code ends 

end start 

85. program 

model small 
code segment 

 assume cs:code 

start: 
 mov ah,09h 

 mov al,"T" 

 mov bh,0 

 mov bl,01001111b 
 mov cx,1 

 int 10h 

 exitcode 0 
code ends 

end start 

86. program 
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Az alkalmazható színeket a táblázat tartalmazza. 

Hexadecimális 

érték 
Bináris érték Szín 

0 0000 fekete 

1 0001 kék 

2 0010 zöld 

3 0011 cián 

4 0100 piros 

5 0101 bíborvörös 

6 0110 barna 

7 0111 világosszürke 

8 1000 sötétszürke 

9 1001 világoskék 

A 1010 világoszöld 

B 1011 világos ciánkék 

C 1100 halványpiros 

D 1101 világos bíborvörös 

E 1110 sárga 

F 1111 fehér 

26. táblázat 

A háttérszín 0-7-ig választható, mivel a 7. bit a villogás be (1) és kikapcsolására (0) fenntartott érték. 

A monitor karakter üzemmódban 
A monitoron (parancssori ablak) karakter megjelenítése az ASCII kódtábla értéknek megfelelő 

karakter. A megjelenített karakter vagy karakterek (szöveg) 

értelmezés szempontjából lehetnek betűk, írásjelek vagy 
számjegyek. Az értelmezést a felhasználó adja meg, assembly 

szempontjából csak karakter kódokat ismer, a felhasználó 

értelmezi azt betűsornak, számsornak vagy előbbieket elkülönítő 
írásjeleknek. 

A feladatban elvégzünk egy 3 helyértékes szám feltöltését, 

értékhelyesen a billentyűzetről. A feladatban figyelembe kell 

venni, hogy billentyűzetről bevitt számjegyek 30h-39h tartanak. A 
számjegyek értékeit a valós értéken kell tárolni, így minden 

billentyűzetről bevitt számjegyből le kell vonni 30h értéket. 

A programban a billentyűzetről bevitt háromjegyű számot 
tárolunk a szam objektumban. A számjegyeket egyesével visszük 

be. 

Saját objektumokat hozunk létre a data segment-ben. A már 
említett ’szam’, ami a számjegyekből képzett értéket fogja tárolni, 

a legnagyobb helyértéket adó ’hert’ objektum és a számrendszer 

számjegyeinek száma, ami ’tiz’, 10. A szam kezdőértékként az 

üres értéket veszi fel, tehát nulla. 
A program a memória összerendelése után, egy ablaktörlést 

tartalmaz. 

mov ax,03h 
int 10h 

Ezután beállítjuk a ciklusváltozó értékét. 

mov cx,3 

  

model small 

data segment 

 szam dw (?) 

 hert dw 100 

 tiz dw 10 

data ends 

code segment 
 assume cs:code,ds:data 

start: 

 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,03h 

 int 10h 

 mov cx,3 

   be: 

 mov ah,01h 

 int 21h 

 sub al,30h 

 xor ah,ah 
 mul hert 

 add szam,ax 

 mov ax,hert 

 div tiz 

 mov hert,ax 

   loop be 

 exitcode 0 

code ends 

end start 
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A ciklus a be: címkével indul. a billentyűzetről bevitt számjegy azonnal kiírásra kerül. 

mov ah,01h 

int 21h 

A billentyűzetről bevitt számjegy az al regiszterben van, értéke 30h és 39h közötti érték valamelyike, 

ezért a számjegy értéke a 30h-val csökkentett érték. Ezt csinálja a 

sub al,30h 

kivonás.  

A szorzás (mul) egy operandusú művelet és az ax tartalmát szorozza meg az operandus értékével, a 

növelt érték ax-ben marad tárolva. Ezért ax felsőbájtját (ah) kinullázzuk 

xor ah,ah 
Most már elvégezhetjük a szorzást. 

mul hert 

A számjegy a helyértékre kerül. Az ax tartalmát összeadással visszük be a szam változóba. 

add szam,ax 

A következő lépés a számrendszer következő helyértékének beállítása, most a csökkenő helyérték 

miatt a 10-el kisebbre visszük a számjegyeket. Az osztás miatt be kell mozgatni ax, be majd, ax 
további felhasználása miatt onnan visszamozgatjuk a hert-be. 

mov ax,hert 

div tiz 

mov hert,ax 

A program egy 3 helyértékes számjegy bevitelére alkalmas. Nincs védelem a nem számjegy bevitelére, 

azt szintén elvégzi. Nyílván a különböző optimalizáció még elvégezhető a programon, az alapvető 

kommunikációt is meg kell oldani, de a feladat, mint alapprobléma, megoldása sikeres. 

Előző feladatból következik, hogy a tárolt számjegyek megjelenítése csak akkor lehetséges, ha 

hozzárendeljuk az ASCII kódját. Pl.: a memóriában vagy regiszterben lévő 5 számjegynek megjelent 

formája h35h30h5  .A kapott 35h pedig ’5’-el egyenlő. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a tárolt 

számjegyek egy szám értéke, de megjeleníteni sztringként kell. A megszakítással csak egyetlen 

karaktert illetve a hozzá tartozó számjegyet tudjuk kiírni, ezért egy olyan eljárást kell létrehozni, ami 

megvizsgálja a szám első és utolsó helyértékét, és ha létezik számjegy, akkor kiírja az első 
számjeggyel kezdve, az utólsó számjegyig. Az első és utólsó számjegyet az olvasás balról-jobbra 

gyakorlata adja. 

A monitor beállítását BIOS megszakítással tehetjük meg  INT 10 (Video BIOS Services), ahol ah 

különböző értékei adják az alkalmazás lehetőségét. Az üzemmód kiválasztását az INT 10,0 (Set 

Video Mode) megszakítással válaszhatjuk ki, al értékének megadásával. 

A monitor grafikus üzemmódban 

A programjaink grafikus üzemű működését akadályozhatja a gépre telepített operációs rendszer. A 

Windows XP alkalmazásáig, a TASM által fordított objekt (tárgykód) fájlból, TLINK segítségével 

ellőállított exe fájlok a 16 bites üzemmódban akadály nélkül futtathatók. Más a helyzet Win7 vagy 
ennél frissebb, 32 bites vagy nála nagyobb rendszerek esetén. Az operációs rendszer a BIOS INT 10,12 

vagy INT 10,13 grafikus megszakításaira hibaüzenettel válaszol. 
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 Ha a  

 
78. ábra 

 

képen látható üzenet jelenik meg, akkor az operációs rendszer zárolja a „totálképernyő” mód elérését.  

Az extraszegmensből nem érhetők el a grafikus üzemmód pixeljei. Ha ragaszkodunk a 16 bites 
üzemmódhoz, akkor illesztőprogram szükséges a TASM és az operációs rendszerünk közé. Ezek az 

illesztőprogramok hagyományos módon elkészítik az object fájlt, az exe fájl futtatása csak az illesztő 

alkalmazásból problémamentes. Az általam használt ingyenes illesztő Tasm for Windows 7/8/8.1/9 
32bit & 64bit. Letöltés után érdemes vírusírtóval leellenőrizni.  

A grafikus monitor 

A grafikus monitor annyiban különbözik a karakteres monitortól; míg a karakteres monitor egységnyi 
mérete a karakter (pl.: 80x25), addig a grafikus képernyő egy egysége a pixel. A pixel az a képpont, 

amit önállóan kezelni tudunk, ez jelenti a szín és hely megadásának lehetőségét. Amikor pixelről 

beszélünk, akkor a program által megadott egységnyi képernyő felületet értünk. A pixel más jelentése 

a kijelző (monitor) gyártása során megadott egységnyi területen elhelyezett önállóan kezelhető 
képpont. A programozó által kezelt pixelt nevezhetjük „logikai pixel”-nek, a gyártó által megadott 

pixelt pedig „fizikai pixel”-nek. Érzékelhető a fizikai pixel kisebb mérete, mert a logikai pixellel 

adható meg a monitor felbontásának értékét. 

Egy képpont színének és pozíciójának megadása.  

A grafikus üzemmód beállítása az INT 10,0 (Set Video Mode) megszakításból választhatunk al 

regiszter értékének megadásával. Két üzemmód használatával 

jellemezhető, a 16 színű 640x480 pixel értékű h12al  , a 256 

színű RGB összetevőjű képpont, 320x200 pixel értékű h13al 
értékben. 

A start: címke után megadjuk a videó üzemmódot, ami al 

értékének megadása úgy, hogy ah értékét töröljük. A 
mov ax,0013h 

int 10h 

két utasítás első sorában egy 4 jegyű hexadecimális számot 

mozgat a 16 bites ax regiszterre, aminek két alsó helyértékű 
számjegye al-t, a két felső ah-t  tölti fel. Az int 10h a videó mód 

megadását teszi lehetővé. A beírt utasítás 320 oszlopban, 200 

sorban és 256 színben határozza meg a monitort. 
 A következő sorral a pixel pozíciót határozhatjuk meg. 

mov ax,0c00h 

A pixel pozícióban az oszlop értékét cx regiszterben, a sor értékét 
dx regiszterben adjuk meg. A paletta értékét bh tartalmazza. 

  

model small 
kod segment 

 assume cs:kod 

start: 
 mov ax,0013h 

 int 10h 

 mov ax,0c00h 
 xor bh,bh 

 mov cx,160 

 mov dx,100 

 mov al,0fh 
int 10h 

 xor ax,ax 

       int 16h 
 mov ax,0003h 

 int 10h  

exitcode 0 

kod ends 

end start 

87. program 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Ftasmforwindows%2F&ei=T1qpVPboCYXwaPnygfAO&usg=AFQjCNFZuxcDqkoprqEr3QU4hRponj-peg&bvm=bv.82001339,d.d2s
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Ftasmforwindows%2F&ei=T1qpVPboCYXwaPnygfAO&usg=AFQjCNFZuxcDqkoprqEr3QU4hRponj-peg&bvm=bv.82001339,d.d2s
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A leírtakat a  

xor bh,bh 

mov cx,160 
mov dx,100 

tartalmazza.  

A pixel színe 0fh, tehát 15d, ami a fehér szín kódja. Megadni az al regiszterben kell. 
mov al,0fh 

A pixel pozíciót, annak színét és a paletta értékét a BIOS végzi, a INT 10,C  (Write Graphics Pixel at 

Coordinate), megszakítással, ezért az utasítás szekvenciát az 

int 10h 
zárja le. 

A következő két sor egy billentyű beavatkozást vár azért, hogy a képpontot lássuk.  

xor ax,ax 

int 16h 

A grafikus képernyőt kilépés előtt ki kell kapcsolni, a bekapcsolt képernyővel nem tudunk tovább 
dolgozni, csak úgy hogyha a gépet kikapcsoljuk. Ezért a grafikus üzemmódból a karakter üzemmódba 

kell átlépni. 

mov ax,0003h 

int 10h 
A DOS-ba az  

exitcode 0 

tudunk belépni. Ha a DOS ablakból is tovább akarunk lépni és az operációs rendszerünket akarjuk 

használni, akkor a C:\TASM> , ha a gyökérkönytárban telepítettük fordítónkat, az exit szöveggel 

léphetünk ki onnan. 
A képpont megjelenítésével tetszőleges színű és helyzetű alakzatot tudunk létrehozni a monitoron. A 

továbbiakban néhány példa az alkalmazások közül. 

Vonal rajzolása. 
A pont megjelenítésén nem tettünk mást, mint megadtuk a felbontás értékét, al értéke 13h, a pont  

kordinátáit (oszlop,sor) és a színét.  

  

320,200 (mov ax, 0013h) 

640,480 (mov ax,0012h) 

0,0 x (oszlop) 

y 

(sor) 
0,200 (mov ax, 0013h) 

0,480 (mov ax,0012h) 

320,0 (mov ax, 0013h) 

640,0 (mov ax,0012h) 

79. ábra 
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A monitor képpontjainak pozícionálása mátrix jellegű, a cx értéke az oszlop, dx értéke a sor. 

Programunk egy függőleges vonalat rajzol a képernyőre fehér színnel. A vonal hossza 20 pixel, amit 

úgy helyeztem el, hogy kezdőponja az 50%-os oszlopértéken, sora 10 pixelnél kevesebb a sor 50%-
nál. Így a függőleges vonalunk a monitor közepére kerül. 

 Az adat segment-ben két saját objektumot hoztam létre a sor (y) 

és oszlop (x) kezdőértékeivel. Az oszlop értékének 
megváltoztatásával jobbra, illetve balra mozgathatjuk a pixel 

pozíciót, a sor értékével le és fel. Most a vízszintesen pozíciót 

középre, a függőleges pozíciót 23010240y  ra állítva, a 

középtől 10 pixellel fölfele mozdúlt el. 

A kezdő címke (start:) az adatszegmens címhozzárendelést el 

kell végezni. 

mov ax,data 
mov ds,ax 

A videó üzem 640x480 pixel méretű 

mov ax,0012h 
int 10h 

ami egyező a pont rajzolásakor megadottakkal. 

A pixel adott helyzetét és gerjesztését egy ciklus végzi, ami 

gondoskodik a képpont helyzetéről és színéről. A ciklus feje a 
line: címke, vége a jbe line feltételes ugrás. Végfeltételes ciklus. 

A pixel pozíciót, a paletta értékét és a pont színét a 

mov ax,0c00h 
utasítássorral adtam meg. Az utasításhoz hozzátartozik az 

int 10h 

BIOS megszakítás. A vezérlő utasítás és a megszakítás között 
kell megadni a paletta értékét 

xor bh,bh 

most nulla, az oszlop értéket  

mov cx,x 
a sor értéket 

mov dx,y 

valamint a pont színét 
mov al,0fh 

ami most fehér. 

A felsorolt utasításokat a BIOS-al végeztetjük el, amit az 
int 10h 

megszakítással érünk el. 

Ezek után növeljük a sor értékét 1-el, 

inc y 

megvizsgáljuk, hogy a sor értékünk nagyobb-e 250-nél 

cmp y,250 

Az összehasonlítás eredményétől függ a program futása, ha kiseb vagy egyenlő  

jbe line 

akkor visszaugrik a line: cimkére és a ciklus mégegyszer lefut, végrehajtva az előzőekben leírtakat. Ha 

nagyobb, kilép a ciklusból és vár egy billentyű értékére. 

xor ax,ax 
int 16h 

  

model small 
data segment 

 x dw 320 

 y dw 230 
data ends 

kod segment 

 assume cs:kod,ds:data 

start: 
 mov ax,data 

 mov ds,ax 

 mov ax,0012h 
 int 10h 

   line: 

 mov ax,0c00h 

 xor bh,bh 
 mov cx,x 

 mov dx,y 

 mov al,0fh 
 int 10h 

 inc y 

 cmp y,250 
 jbe line 

     ki: 

 xor ax,ax 

       int 16h 
 mov ax,0003h 

 int 10h  

exitcode 0 
kod ends 

end start 

88. program 
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A karakteres üzemmódnak adjuk vissza a monitor vezérlését. 

mov ax,0003h 

int 10h 
A következő három sor a kilépéshez szükséges utasításokat tartalmazza. 

Valós módú programozás memóriakezelése a szegmentált mamóriakezelés. A memóriaterület alsó 

1Mb területet 64Kb szegmenseken keresztül érhetjük el. A szegmenseket a szegmensregiszterek 
címzik meg. A szegmensregiszterek funkcó szerint két nagy csoportra osztjuk, a kód és az adat 

szegmensre. A kódszegmenst a CS, az adatszegmenst a DS, ES szegmensek címezhetik. 

A VGA monitort vezérlő kártya a mai vezérlőkártyákkal is kompatibilis, felhasználása valós módban 

lehetséges, ezért nem kell a védett mód megszorításait figyelni. A VGA kártya 3x6 bites RGB 
színkeverést tud 256 színű módban 320x200-as felbontásban, vagy 640x480 felbontásban, 16 színben. 

A VGA kártyának saját memóriája van, ami 256 Kb, és a 0A000:0000 címen érhető el, lehetőség van 

RGB összetevők megadására illetve a 16 szín közül választott kód bevitelére. Így egy pixel 
gerjesztését közvetlen a képmemória címzésével is megtehetjük. Ismerjük a VGA kártya memória 

kezdőcímét (0A000h), amit báziscímként megadva egy adatszegmensnek (ES) közvetlen 

gerjeszthetünk egy logikai pixelt. 

A grafikus üzemmódot, h13ax  értékével adjuk meg. 

Bekapcsolása után, 320x200 pixelen 16 színnel tudjuk vezérelni a 
monitort. Most az un. bitplane technikát alkalmazzuk, ami a 

processzor szempontjából 16 színt jelent. A képmemória négy 

bájtját a processzor egy bájt memória címmel kezeli, a leképzett 

adatszegmens elérését a di regiszterrel biztosítja. 
A báziscím megadása ES szegmensnek 

mov ax,0a000h 

mov es,ax 

a már ismert regiszter-szegmens összerendéléssel történik. Azután 

indexeléssel kapjuk az ofszet címeket, ami nem más, mint a kép 
egymást követő pixeleinek címe. Az ofszet címet a DI regiszterben 

tároljuk, kiszámítása 

mov di,320*99 

Az egy sorban lévő pixelek számát (320) megszorozzuk az 

egész értékű sorral (99), majd hozzáadjuk a törtsorban lévő 

pixelek számát (160). A számolás abból indult ki, hogy a 

320x200 pixelű monitor közepe a 100-dik sor fele. 

A pozíció meghatározása után a pixel színét adjuk meg, ami 

sárga (0Eh). 

mov al,0eh 

Megadva a szegmensregiszternek a kiszámított pixelcímet, és 

közöljük az alkalmazott színértéket, ami most sárga.   

mov es:[di],al 
A monitor közepén megjelenik a sárga pont. A továbbiak már ismert utasítások. Ezek a billentyűvárás 

xor ax,ax 

int 16h 
Visszatérés a karakter üzembe, 

mov ax,03 

int 10h 
és a kilépés három utasítása. 
  

model small 

kod segment 

 assume cs:kod 

start: 

  mov ax,13h      

  int 10h     

 mov ax,0a000h     

 mov es,ax 

 mov di,320*99 

 add di,160        

mov al,0eh      

mov es:[di],al   

xor ax,ax 

int 16h        

mov ax,03         

int 10h             

exitcode 0            

kod ends 

end start 

89. program 
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Az ES:[di] címre az assembly beépített ciklusai közül a rep stosb mnemonic-al is írhatunk. Igaz, hogy 

string kezelésre használható, de teljesítve a ciklusfeltételeket a pixel igen könnyedén gerjeszthető. 

Összerendelés után a monitor memória báziscíme az ES regiszter 0000h értéke, DI az ofszet címet adja. 
A rep stosb mnemonicnak is ez a követelménye, továbbá, hogy a karakter értékét al regiszterben kell 

megadni, ami most a pixel színét adja. Programunk a következő lesz: 

A képernyőt 4 részre osztottam a videómód 
mov ax,13h 

int 10h 

és a grafikus kártya memóriacímének összerendelése 

mov ax,0a000h 
mov es,ax 

után az 5 részre osztott képernyő első részét kihagyva 

pozícionálunk a kezdőcímre,  
 mov di,320*25 

ez 25 teljes sor. Tehát az első 25 sor, gerjesztés nélküli.  

A következő 50 teljes sorra megadtam egy beépített rep stosb 
ciklus feltételeit, ami az ismétlés értékét adó cx regiszterben 

mov cx,320*50 

kell legyen és a szín értékét 

mov al,0eh 
ami piros. 

A következő hat sor 

mov cx,320*50 
mov al,4 

rep stosb 

mov cx,320*50 

mov al,0fh 
rep stosb 

még két színt jelenít meg azonos sorméretben, mint az előző. A 

teljes monitor pixeleinek azonos színű feltöltése igen egyszerű, 
mert di indexregisztert ki kell nullázni, hogy megkapjuk a monitor 

első pixelét, ami tudott, hogy a bal felső sarokban van. pl: xor di, 

di vagy mov di,0.Ezután a repeat ciklus, ciklusváltozó értékét CX 
regiszterben adjuk meg, mov cx,320*200. A kiválasztott színt (0-0fh valamelyike) al-ben legyen piros, 

mov al,4, a monitorunk piros 

színűvé vált, ha a ciklust a rep 

stosb-vel zárjuk le és 
elhelyezzük az előző program 

környezetbe. 

A következő program a 16 szín 
megjelenítését adja egy 

függőleges vonalra kiírva a 97 

sor közepétől kezdődően. 
Kinullázzuk az al regisztert, 

majd egy feltételes ciklussal 16 

lépésben egymás alá egy 

vonalban kiírja a 16 színt. A 
sort add di,320 utasítással, al 

értékét inc al utasítással 

növeljük.  

  

model small 
program segment 

 assume cs:program 

start: 
 mov ax,13h 

 int 10h 

 mov ax,0a000h 
 mov es,ax 

 mov di,320*25 

 mov cx,320*50 

 mov al,0eh 
 rep stosb 

 mov cx,320*50 

 mov al,4 
 rep stosb 

 mov cx,320*50 

 mov al,0fh 

 rep stosb 
 xor ax,ax 

 int 16h 

 mov ax,3 
 int 10h 

exitcode 0 

program ends 
end start 

 
90. program 

 model small 

kod segment 

 assume cs:kod 

start: 
 mov si, 1 

  mov ax,13h      

  int 10h    
 mov ax,0a000h;     

 mov es,ax 

 mov di,320*96 
 add di,160 

 xor al,al 

line:             

        mov es:[di],al 

 add di, 320 

 inc si 
 inc al 

 cmp si,16 

 jbe line  
     xor ax,ax 

 int 16h        

        mov ax,03         
        int 10h             

exitcode 0            

kod ends 

end start 

91. program 
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A ciklusváltozót az inc si állítja be. A ciklis feje line: a ciklus vége a jbe line. 

A BIOS meghíváson kívül közvetlen képformálásra van lehetőség a VGA kártya regiszterein keresztül.  

A grafikus képetet a VGA kártya memóriája tárolja. Különböző tárolási formákkal valósítják meg a 
grafikus kép szerkezetét. Monokróm kép esetén 1 bit 1 pixel, amellyel meghatározzák, hogy az 

aktuális pixel előtér vagy háttér színű legyen. Színes grafikus kép esetén, ha az 16 színű, akkor 4 bit 

szükséges 1 pixel megjelenítéséhez. A monitoron megjelenő 16 színű grafikus kép tehát 4, egymástó 
független bittérképet tartalmaz, amit bitplane-nak nevezünk. A bitplane darabszáma 16 szín 

alkalmazásakor 4, aminek báziscíme (A000h) és ofszet címe (0000h) azonos.   

A grafikus képet a videókártya belső memóriája tárolja, amelynek írása és olvasása bájtonként 

különböző módon történik, ezt a kártya regisztereinek beállításával tudjuk megadni. A grafikus kártya 
programozása és a regiszterek ismertetése külön jegyzetben a „VGA kártya programozása” címmel 

került kidolgozásra. 

A további megszakítások az ALU- és a memóriaelérésen kívüli eszközök elérésére, úgymint, 
billentyűzet egér, fájlkezelés stb-re hoztak létre. 

INTO (Interrupt on Overflow) típusú megszakítás 

A szoftver megszakítás generálja akkor, ha túlcsordulás flag (OF) túlcsordulást jelez. Az INTO 
utasítás túlcsordulás esetén az aktív megszakítás eljárással törli a TF és IF flag-eket. Túlcsordulás 

nélkül a program a következő utasásra lép a megszakítás eljárás aktivizálása nélkül. Egyébként az 

INTO utasítás hasonlóan működik, mint az INT utasítás. 

IRET (Interrupt Return) típusú megszakítás 
Biztosítja a visszatérést a megszakításból. Működésekor visszaállítja a programfutást a megszakítás 

előtti utasításra úgy, hogy kiemeli az IP értékét a veremből és átadja CS-nek, valamint átadja a mentett 

flag-ek értékeit. 

6.4.7 Processzorvezérlő utasítások (processor control instructions) 
Ezek az utasítások a processzor funkcióinak vezérlésére ad lehetőséget. Az egyik részük a flag-ek 
állapotait változtatja meg, másik részük hardveres szinkronizációt végez vagy utasítjuk a processzort, 

hogy ne csináljon semmit. 

FLAG MŰVELETEK 

mnemonic 
jelentése 

angol magyar 

STC set carry flag átviteli flag beírása 

CLC clear carry flag átviteli flag törlése 

CMC complement carry flag átviteli flag komplemens értéke 

STD set direction flag sztringirány flag beírása 

CLD clear direction flag sztringirány flag törlése 

STI set interrupt enable flag megszakítást engedélyező flag beírása 

CLI clear interrupt enable flag megszakítást engedélyező flag törlése 

27. táblázat 
STC (SeT Carry flag) utasítás 

 

 

Az utasításp operandus nélküli utasítás, kiadása után CF értéke 1 lesz és 
a többi flag értékét nem befolyásolja. 

Egyetlen szegmenst használtam, ahol az algoritmus kezdetekor a CF flag 

értéke nulla, mivel az összeadás után sem történt átvitel, ezért értéke nem 
változik, csak az stc utasítás lefutása után lesz 1. 

  

model small 

.code 

 mov ax,00FFh 
 add ax,03h 

 stc 

 exitcode 0 

end 

92. program 
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CLC (CLear Carry flag) utasítás 

A carry flag törlése, törléskor a flag értéke 0. Utasítás hatására a többi 

flag értéke nem változik. Ez az utasítás valamint a CMC és STC együtt 
hasznos a RCL és RCR bitmanipulációs utasítás használatakor. 

Az előző programtól annyiban különböző, az itt vizsgált programtól, 

hogy ax értékét annyira növeltem, hogy összeadás eredményekor 
átvitelképzés jöjjön létre, amit CF flag 1 értéke jelez. Ezt az értéket 

állítja nullára a CLC utasítás. Egyébként minden előző állapot hatására 

CLC utasításra CF értéke nulla lesz.  

 

 

CMC (CoMplement Carry flag) utasítás 

 
 

Az utasítás a CF értékének komplemens értékét veszi, ami kiegészítést 

jelent. Mivel az átviteli flag értéke 0 vagy 1 ezért ezek komplemens 
értéke 1 vagy 0. Egyszerűen fogalmazva, ha a CMC utasítást kiadjuk, 

akkor CF értéke ellentétes értékre vált; 10   vagy 01 . 

A programban kétszer alkalmaztam a cmc utasítást, CF értéke kétszer 

váltott. 

 

 
 

 

STD (SeT Direction flag ) utasítás 
 

 

 

 
 

Sztringkezelő utasításokban az indexregiszterek automatikus 

csökkenésére használjuk. Az STD utasítással DF flag értéke 
1, ezért a két indexregisztert felhasználva beépített 

ciklusokban (REP) azok automatikus csökkenését 

eredményezi. 

1SISI1DF  és 1DIDI   

A program már szerepelt a beépített ciklus tárgyalásakor. 
Most a másolást ellentétes irányú léptetést állítottam be, így 

csak az első lanc[0] lesz kar[0] értéke, ez a lanc tömb első 

karaktere. Továbbiakban SI  és DI indexek csökkenő értéke 

miatt, a tömb másolása nem valósul meg. 
 

 

 
 

 

 
 

  

model small 

.code 

 mov ax,0ffffh 
 add ax,03h 

 clc 

 exitcode 0 

end 

93. program 

model small 

.code 
 mov ax,0ffffh 

 add ax,03h 

 clc 

 cmc 
 cmc 

 exitcode 0 

end 

94. program 

model small 

.stack 
ertek segment 

 lanc db "1andnask76" 

ertek ends 

cel segment 
 kar db 10 dup (?) 

cel ends 

code segment 
 assume 

cs:code,ds:ertek,es:cel 

start: mov ax,ertek 
 mov ds,ax 

 mov ax,cel 

 mov es,ax 

 std 
 lea si,lanc 

 lea di,kar 

 mov cx,10 
 rep movsb 

 exitcode 0 

code ends 

end start 

95. program 
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STI (SeT Interrupt enable flag) utasítás 

A megszakítás engedélyező flag-et (IF) 1-be állítja, amivel engedélyezi a processzorhoz fordulást az 

INTR vonalon a maszkolható megszakítások elérésére. A folyamatban lévő megszakítást nem ismeri 
fel, a prioritást nem lehet átállítani. 

CLI (CLear Interrupt enable flag) utasítás 

A megszakítás engedélyező flag törlése, értéke 0. Az utasítással a 8086 és 8088 processzorok nem 
ismerik fel a külső megszakításkérést, az INTR vonal nem aktív. 

A nem maszkolható megszakítás kezelő NMI sor azonban úgy viselkedik, mint egy szoftver 

megszakítási lehetőség. Az utasítás nem befolyásolja a flag-ek állapotát. 

Processzor beállítási lehetőségek 

KÜLSŐ SZINKRONIZÁCIÓ 

mnemonic 
jelentése 

angol magyar 

HLT Halt until interrupt or reset állj, megszakításkor vagy törléskor 

WAIT Wait for TEST pin active várjon a TEST  láb aktív 

ESC Escape to external processor kilépés 

LOCK Lock bus durring next instruction bus zárolása 

28. táblázat 

HLT (HaLT) utasítás 

Az utasítás kiadásával a 8086/8088 processzor működése leáll. A processzor akkor hagyja el ezt  az 

állapotát, ha a RESET vonalon egy nem maszkolható megszakításkérelmet NMI, vagy ha a 

megszakítások engedélyezve vannak, egy maszkolható megszakítás INTR kiadása megtörténik. Az 
utasítás a flag-ek állapotát nem befolyásolja. Felhasználható egy alternatív várakozási időre pl egy 

ciklus kiváltására, mikor egy megszakításra vár, vagy kivételkezelés érkezését várja egy szoftver. 

WAIT (WAIT) utasítás 

A processzor, várakozási állapotba lép be.  Az állapot mindaddíg fennáll, míg a processzor TEST

vonala aktív. Az utasítás nem érinti a fag-ek állapotát. 

ESC (ESCape) utasítás 
Kétoperandusú művelet. Formai megoldása 

ESC külső-opkód, forrás 

Az utasítással lehetőséget kapunk arra, hogy a 8088 vagy 8088 processzor külső processzornak adjon 

utasításokat kihesználva a 8086 és 8088 címzési módjait. Ekkor a 8086 vagy 8088 processzor nem 
végez semmilyen műveletet. 

A külső opkód egy 6 bitnél nem nagyobb konstans. Az assembler kódolja a konstans és egy gépi 

ciklussal válaszol. A külső processzor figyelemmel kísérheti a rendszerbuszt elfogadva az opkódot, és 
letölti a forrás értékét. Ha a forrás operandus regiszter értéke, akkor 8086 vagy 8088 nem csinál 

semmit. 

ESC 20,AL 
 Ha a forrás operandus értéke memóriaváltozó a 8086 vagy 8088 processzor megszerzi azt a 

memóriából és elveti azt, ellenben a külső processzor elfogadja a rendszerbuszon lévő memóriaértéket, 

míg a 8086 vagy 8088 olvas a memóriából. 

ESC 6,TOMB 

LOCK (LOCK) 

Egy egy bájtos prefix utasítás az assemblernek, megerősítve a rendszerbusz LOCK jelét az algoritmus 

LOCK utasítást követő utasítása alatt. A 8086/88 maximum módban van. Az utasítás nem befolyásolja 
a flag-ek állapotát. 

  



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

147 

 

Üres utasítás    

NOP (No OPeration) 
Az utasítás kiadásakor a processzor nem csinál semmit. Az utasítás nem befolyásolja a flag-ek 

állapotát. 

6.5 Direktívák 
A direktíva a fordítónak szól és vezérli a fordítót. Nem az algoritmus része, de a program futását 

befolyásolja, úgymint futásiidő, memória helyfoglalás, stb. A direktíva lehet a programnyel része, és 

lehet a fordítóhoz tartozó kiegészítés. Ezért a programnyelvhez tartozó direktívák minden fordítóval 

ugyanazt eredményezi, a fordítóhoz tartozó direktívák más fordítónál fordítói hibát okoznak. Pl. a 

TASM vagy a NASM fordítói direktívák eltérnek egymástól. 

6.5.1 Az assmembly nyelv direktívái 

A nyelv direktívái egyrészt a saját objektumok deklarálása, másrészt a programban beépített 
szintaktikai jelölések. 

Az assembly nyelv direktívái 

 elemi adatdeklaráció (defining data) 
  a rekord (records) 

 stuktúra (stuctures) 

 eljárás (procedures) 

Kiemelten fontos a programozási nyelvekben a fordító által biztosított, a programozó által létrehozható 

saját elemi- és összetett típusú objektum.  Az assembly nyelv egy hardverközeli nyelv, így típusról 

nem beszélhetünk, de ettől függetlenül egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy objektumot hogyan 

lehet létrehozni és azt program algoritmusában hogyan lehet elhelyezni. Az assembly nyelvben, 
gyakori model, hogy külön helyezhetők el a programozói objektumok és külön az algoritmus. A 

szétválasztást szegmensnek nevezzük, így szükségünk van saját objektumunknak adatszegmensre és a 

program algoritmusának elhelyezésére, egy kódszegmensre. Ezek után beismerhető, hogy igen fontos 
a szegmenslétrehozás lehetőségeinek megismerése. 

6.5.1.1 Elemi adatdeklaráció (Defining data) 

A szegmentáció 
Az assembly program szegmens felépítésű. A szegmens, mint a program alkotórészeként a model 

határozza meg. A 8086/8088 1Mbyte memóriát lát a beépített 4 regiszterével, egyenként 64 Kbyte 
területtel. A négy szegmens a fizikai szegmens, amelyeket külön-külön feladathoz rendeltek, ezeket a 

szegmenseket a processzorregiszterek jelölik ki. 

 

CS  kódszegmens 
DS  adatszegmens 

SS  veremszegmens 

ES  extra szegmens 

A fizikai szegmensek feladathoz rendeltek, a processzor a regiszterén keresztül ér el egy 

kódszegmenst, egy adatszegmenst, a hardverfigyelésre egy veremszegmenst és egy extraszegmenst, 

utóbbi szegmens az általánosan használt adatok memória helyére mutat. A fizikai szegmens a 

programozó által, további szegmensekre bonthatók, ezeket a program futása közben összerendelve 
logikai szegmenseknek nevezzük. 

A logikai szegmenst a segment/ends direktívával hozzuk létre. 
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A deklaráció szintaxisa: 

név segment [illesztés típus] [modul típus] [osztálynév] 

 . 
 . 

név ends 

A segment/ends direktívával kell definiálni egy logikai szegmenst. Ezt a szegmenst kombinálni lehet 
egyéb szegmensekkel, így azok egy szegmens modult alkotnak, ami nem lehet nagyobb egy fizikai 

szegmensnél. A programozónak kell elhelyezni a segment/ends direktívát, ami lehet kód, adat és 

verem szegmens, ahol az egyikrésze a program, a másik része az adatszegmens. A programozó által 

elhelyezett segment/ends direktívát szegmens deklarációnak nevezzük.  
A szegmens deklaráció a direktíván kívül mezőértékeket is tartalmaz. A mezőértékek a név, az illesztés 

típusa, modultípus és osztály neve. 

A szegmens név (name): 
A szegmens neve egyedi azonosító. Az azonosító betűket, írásjeleket és számjegyeket tartalmaz. 

Az azonosító számjeggyel nem kezdőthet és nem tartalmazhat olyan írásjelet, ami egyéb 

funkcióhoz rendelt. (pl ;: stb) 
Pl.: 

ablak segment 

. 

. 
ablak ends 

A példában a szegmens neve ablak. A kipontozott részben kell elhelyezni az objektumokat, akkor 

adatszegmenst, vagy az algoritmust megvalósító programot, ekkor kódszegmenst deklaráltunk.  

A szegmensillesztés típusa (align-type): 

A szegmensillesztés típusa határozza meg, hogy a szegmens a memóriában milyen memória 

címméretben kezdődik. 

A címértékek a következők: 

 Nincs meghatározva az alapértelmezett kezdőcím, ekkor memória kezdőcíme 

egy 16 –al osztható cím, ami általában a legkisebb szignifikáns számjeggyel 

egyenlő, azaz 0H. Szegmens deklarációban ekkor ez a mező üres. 

 para illesztés az előzővel egyező. A mezőben a para megnevezés szerepel. 

 byte illesztés, ahol a szegmens kezdő, tehát a báziscíme, minden memóriacímen 

kezdődhet. A mező megnevezése byte. 

 word illesztés, a szegmens kezdőcíme páros, legkiseb címérték 0BH. A 

mezőben word szerepel. 

 page illesztés, a szegmens kezdőcíme indul egy címértékkel, ahol a két 

legkisebb helyértékű számjegye 00H. A mezőben page szerepel. 

 inpage illesztés, a szegmens mérete 256 byte, de a szegmens nem használhatja a 

laphatárok címeit, (pl.: 00h,100h, 200h…..0ff00h). A mező ipage megnevezést 
tartalmaz. 

Modul típus (combyne-type) 

Ez a mező határozza meg, hogy egy szegmens, melyik másik modullal alkot egy fizikai szegmenst a 

memóriában. 

 Nincs meghatározva, a deklarált szegmens nem kombinálható más modullal egy 

fizikai szegmensbe. 

 pupbic, minden azonos nevű szegmens, ami a publik típust megkapja egy fizikai 

szegmenst alkot. Az így egy fizikai szegmenst alkotó elemek memóriahossza az 

összefüzött elemek hosszának összege. 
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 common, az azonos nevű szegmensek common kiterjesztésével, egy közös fizikai 

szegmens memóriaterületén helyezkednek el úgy, hogy a legnagyobb helyigényt 

igénylő szegmensbe átfedéssel épülnek be. A szegmensnek egy fizikai szegmens 

kezdőcíme van, hossza a legnagyobb szegmensbe elhelyezett szegmenshosszak 
összege. 

 stack, azonos néven létrehozott, stack tulajdonságú szegmensek egy fizikai 

szegmenst alkotnak. A fizikai veremszegmens egy közös „magas” címen 

kezdődik, a verem növekedése csökkenő címértékkel jön létre. A fizikai verem 
mérte az összekapcsolt logikai vermek méreteinek összege. 

 memory, az azonos neven létrehozott szegmensek memory típussal kiterjesztve 

egymással kombinálhatók úgy, hogy a fordító az első memory – val kiterjesztet, 

szegmens tulajdonságait veszi figyelembe, amivel a többit is felruházza. 

 AT kifejezés, egy fizikai kódszegmenst lehet elhelyezni a kifejezésben megadott 

kezdő memóriacímre. Ez a kifejezés lesz a szegmens báziscíme.  

Osztálynév (classname) 

Az osztálynév jelöli, hogy egymás közelében (near) szegmensek helyezkednek el a memóriában. A 

szegmensek nincsenek egyesítve, címnyilvántartásuk nem közös bázisból indul. Ilyen osztálynév pl a 
ROM, evvel jelölve az osztálynevet megadjuk, hogy bizonyos nem kötött szegmensek helyezkednek el 

egy adott fizikai szegmensben. 

Példák a szegmensdeklarációkra 

 

A szegmens deklaráció lehet egyszerű és összetett. Egyszerű a 

szegmens deklaráció, ha a névként használt azonosító más 

szegmensnek nem névazonosítója, és nem tartalmaz 
mezőinformációkat. 

A legegyszerűbb deklaráció, ahol a szegmensmezők nem 

tartalmaznak információt. A szegmensnevek, az 
adatszegmensé adat-, a kódszegmensé kod. Az adat szegmens 

tartalmazza az objektumokat, a kod szegmens az algoritmust 

megvalósító programot. A szövegdobozban lévő program 

további direktívákat tartalmaznak, amit későbbiekben 
részletezem. A deklarált szegmes mezőinformációt nem 

tartalmaz. 

 

 

Előző példától annyiban tér el a szegmens deklaráció, itt az 
illesztésre történt direktíva (byte) megadása megtörtént. 

 

 

  

model small 

adat segment 

  … 
 … 

adat ends 

kod segment  
 assume cs:code, ds:adat 

start: 

 …. 

kod ends 

end start 

96. program 

model small 

adat segment byte 
  ….. 

 …. 

adat ends 

kod segment byte 

 assume cs:code, ds:adat 

start: 

 …. 

kod ends 

end start 

 

97. program 
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Összetett szegmens deklaráció, ahol az illesztés (byte) 
mellett a modultípust (public) és az osztálytnév (’ROM’) 

is megadásra került.  

Az osztálynév megadása lehet kis- és nagybetűs forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai szegmens felosztása azonos nevű szegmensekre. 

 

 

 
A programozói objektumok fizikai szegmense felosztható több 

azonos nevű logikai szegmensre. A logikai szegmensek akkor 

kapcsolódnak egy folytonos szegmensterületre, ha nevük 

mellett a mezőtípusaik egyezőek. 
A szövegdobozban két fizikai szegmenst deklaráltam. Az egyes 

fizikai szegmensek két-két logikai szegmensből áll. Az 

adatszegmens két azonos nevű (adat) és egyező mezőkből 
(public) álló logikai szegmensből áll.  

A kódszegmens nevében azonos, de mezőkben nem. 

Egyszerű feladatot kell elvégeznie a programnak, a logikai 
szegmensekben külön-külön deklarációt és részműveletet 

rendeltem. 

 

 

 

 

  

model small 

adat segment byte public 'ROM' 

  … 
 … 

adat ends 

kod segment byte 
 assume cs:code, ds:adat 

start: 

 … 

kod ends 

end start 

98. program 

model small 
adat segment public  

  a db 10h  

adat ends 
adat segment public  

 b dw 13h  

adat ends 

kod segment byte  public 
 assume cs:kod, ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mov ax,b 

kod ends 

kod segment 
 add al,a 

exitcode 0 

kod ends 

end start 

99. program 
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Beágyazott szegmensdeklaráció 

 

 

 

 

 
Formai beágyzás, egy lexikális megoldás, a fizikai szegmens 

felépítése folytonos, az adatszegmens és a kódszegmens külön-

külön egymástól független, önmagában folytonos 
memóriaterület. 

A beágyazás működésének feltétele, hogy először az 

adatszegmenst és végül a kódszegmenst zárjuk le. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alapértelmezett szegmens deklarációja akkor valósul meg, ha minden objektumról és minden 

utasításról tudjuk, hogy a program futásiidőben a szegmensben hol helyezkedik el és hol található. A 

programnak tartalmaznia kell egy olyan információt, ami a fizikai és logikai szegmenseket 
összerendeli és megadja a szegmens báziscímét, ez az assume és a group direktíva. 

Az assume direktíva 

A program futási idő alatt a memória hozzáféréséhez (változó vagy címke) a fizikaicím eléréséhez két 

információ szükséges: az egyik a szegmens paragrafus értéke, ami a szegmensdeklaráció része és egy 
ofszet érték, ami a szegmensen belüli deklaráció. A paragrafus érték lesz a processzor egyik 

szegmense, ami a fizikai szegmenst adja, itt lehet megadni a változókat, illetve az utasításokat. Az 

ofszetcím az egyes utasítások és változók szegmensen belüli címe. A paragrafusérték és az ofszetérték 
összege adja az objektum abszólut címértékét. Az assume direktíva összerendeli a szegmens 

paragrafusértékét, így a szegmensen belüli kód vagy változó futási időben bármikor megtalálható a 

fizikai szegmensben. 

Szintaxisa: 

assume fizikai szegmens: logikai szegmens,[…..] 

A fizikai szegmens a processzor valamely szegmense CS,DS, ES,SS. A logikai szegmens, azonosító 

tulajdonságú, névvel ellátott hívatkozás. Pl.: adat, kod 
Ha nincs összerendelés, akkor az 

assume nothing 

A paragrafusértékek megadásának lehetőségei. 

 A szegmens nevének megadása 

assume cs:kod,ds:adat 

 szegmens csoport (group) nevének megadása 

assume cs:kodgrp, ds:adatgrp 

 szegmens operátorral 

Alkalmazásakor hívatkozhatunk egy utasítássorra vagy egy változó értékre. 

assume cs:seg start,ds:seg szam 

 nincs szegmens definíció 

  

model small 

code segment byte  public 

 assume cs:code, ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds, ax 

adat segment  
  a db 10h 

 b dw 13h 

adat ends 

 mov ax,b 

code ends 

code segment 
 add al,a 

 exitcode 0  

code ends 

end start 

100. program 
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Előrehívatkozás az assume direktívában. 

 

 
Az előrehívatkozásnak nevezzük a programnak azt a részét, ahol olyan 
objektumra vagy direktívára hivatkozunk, amit még a fordító számára 

nem definiáltunk. A fordító felismeri az assume direktíva által elvégzett 

fizikai és logikai szegmensek összerendelését még az utasítás leírása 

előtt. Formai kinézetét a következő programrészlet mutatja. 
 A programban a logikai- és fizikai szegmens összerendelése 

megtörtént a szegmenshívatkozást megelőzően. 

 

 

 

 
Egyszerűsített szegmensdeklarációk: 
Alkalmazása fordítókhoz rendeltek lehetnek, ezért felsorolásként ismertetem: 

dataseg, 

codeseg, 

fardata, 

udataseg, 

ufardata, 

const, 

.stack, 

.code, 

.data, 

stack. 
A felsorolt azonosítók a szegmens kezdetét jelenti, minden szegmenst le kell zárni az ends kulcsszóval. 

A group direktíva 
A group direktíva alkalmazásakor a fordító több 

logikai szegmenst egy fizikai szegmensben helyez el. 

Az összevont szegmensméret nem nagyobb 64 kB-nál. 
Szintaktikailag a 

név group segmens név, […..] 

formátumban kell megadni. A direktívával 
szegmenseket fogunk egy csoportba. A csoport nevét a 

group direktíva előtt kell megadni, ezek után a 

szegmensek neveit, vesszővel elválasztva. Legyen a 

szövegdoboz szerinti példa. A group neve adat_grp, 
ami két adatszegmens fog össze egy paros vagyi 

párost és egy nemparos-t. A szegmensekben egy-egy 

objektum van, de lehetne össz méretük 64 kB. A 
logikai és fizikai név összerendelésnél a group nevét 

adjuk meg logikai névként. (assume ….,ds: adat_grp). 

A báziscímet már a programban közöljük a ds 

szegmenssel. 
 

mov ax, adat_grp 

mov ds,ax 
  

model small 
 assume cs:kod 

kod segment 

start: 
 mov bx, 10 

 mov ax,15 

 add ax,bx 
 exitcode 0 

ends 

end 

101. program 

model small 

adat_grp group paros,nemparos 
paros segment 

  pr db 2 

ends 
nemparos segment 

  npr db 7 

ends 

 assume cs:kod, ds: adat_grp 
kod segment 

start: 

 mov ax, adat_grp 
 mov ds,ax 

 mov al, pr 

 mov ah,npr 
 add al,ah 

 exitcode 0  

kod ends 

end start 

102. program 
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Az egyes szegmenscímeket és a benne lévő objektumok címét ofszetcímként helyezi el a fordító, így 

egy összefüggő tömbböt kezel a futtató program. 

 
 

 

A szegmens mezőértékei a szegmens neveken kívül más 
lehetőségek alkalmazását is felkínálja, ilyen lehetőség az 

offset operátor alkalmazása. Az offset operátorral bx 

regiszternek az adat_grp csoport npr tömb báziscímét 

adjuk meg.  

mov bx, offset adat_grp:npr 

Ezután a közvetett címzésnek megfelelően megkeressük a 

kiválasztott érték tömbindexét, ami legyen most a tömb 
második eleme, minek indexértéke egy.  

mov al,1 

Az xlat mnemonik meghívásával kapjuk a közvetett 
címzéshez [bx+al] tartozó értéket, amit az al regiszterben 

találunk. Az  

xlat 

utasítás kiadása után al értéke 7. 
A program további részében összeadjuk a mennyiségeket 

és az értéket al regiszterben tároljuk. 

 
 

 

 

Változók és címkék megadása. 
Programozó, saját objektumokat (változók) hozhat létre, valamint megjelölheti a program egy 

szakaszának kezdetére mutató címet. (címke). Minden változónak és címkének egyedi azonosítója van 

ez a neve. A változó és címke létrehozásakor adatdefiníciós direktívákat alkalmazunk. 
A változó adatdefiníciós direktívái a változó attributumai. A változónak három attributuma van, ami 

megmutatja, hogy mely szegmensben, azon belül milyen pozícióban és mekkora méretben foglal 

helyet a memóriában. Részletesebben 
- szegmens (segment), szegmens, amiben a változó került meghatározásra. A szegmensben egy 

paragrafus értéket kap minden változó, ami jellemző a szegmensre.  

- ofszet (offset), ami egy 16 bites eltolást jelent, a szegmensen belül a bázisértékhez képest. 

- típus (type), a változó mérete bájtban, ami megadja a változó tárolt nagyságát a kijelölt 
szegmens által a memória területben. Meghatározza az elvégezhető műveleteket és a 

műveletekhez rendelt regiszterek és más objektumok méreteit. 

Ismert változó típusok: 
1. byte,  byte mérete egy bájt a 8086/8088 adattípus  

2. word,  word mérete egy szó, illetve 2 bájt a 8086/8088 adattípus 

3. dword, douple word mérete két szó, illetve 4 bájt a 8086/8088 vagy 8087 adattípus 
4. qword, quad word mérete négy szó, illetve 8 bájt a 8087 adattípus 

5. tbyte, ten byte mérete 10 bájt a 8087 adattípus 

6. structure, multi byte mérete több bájt létrehozásától függő a 8086/8088 adattípus 

7. record, rekord mérete 8 vagy 16 bites kódolásu elemekkel a 8086/8088 adattípus 
  

model small 
adat_grp group paros,nemparos 

 paros segment 

   pr db 2 

 ends 
 nemparos segment 

  npr db 5 

                     db 7 
                     db 9 

                     db 11 

 ends 

   assume cs:kod, ds: adat_grp 
kod segment 

start: 

 mov ax, adat_grp 
 mov ds,ax 

 mov bx, offset adat_grp:npr 

 mov al,1 
 xlat 

 mov ah,pr 

 add al,ah 

 exitcode 0  
kod ends 

end start 

103. program 
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A változók létrehozása  
A változókat a db,dw,dd,dq,dd direktívák alkalmazásával hozzuk létre. A direktíva két betűből áll az 

első betű a defining vagy define angol kifejezés, ami meghatározása, meghatározza első betűje, a 
második karakter a méretet jelöli. 

A változó létrehozásához három mennyiséget kell megadni, az első a neve, ami egyedi azonosító, a 

második a méret, valamely előbb említett direktíva, harmadok a változó értéke. 
A változók létrehozása előzőek szerint attributum megadásával kezdődik, ami a 8086/8088-as 

processzor esetén az adatszegmens regiszter DS és az extraszegmens 

regiszter ES segítségével helyezzük el a memóriában. A DS és ES a 

fizikai szegmenst jelöl ki, ha logikai szegmensen keresztül szeretnénk 
elérni a fizikai szegmenst, akkor az előzőekben leírt assume 

direktívát is alkalmazni kell. 

Mintapédában a létrehozott változó logikai szegmense az adat nevű 
szegmens. Az assume direktíva elvégzi a bázis-ofszet értékek 

kijelölését, amit cs automatikusan megkap, de ds-nek át kell adni. 

A program, változó deklarációs része 

adat segment 

  szam db 2 

 ends 

A változó neve a szam, típusa egy bájt, értéke 2. 
A többi típust hasonló módon kell létrehozni, gyakorlatilag a db 

helyett kell megadni a kívánt típusméretet. 

Az előzőekben a szam változó 2 kezdőértékkel rendelkezik. Lehetséges érték nélküli helyfoglalás, 
amikor azt mondjuk, hogy fentartjuk a kijelölt méretet. Ekkor kérdőjelet írunk az érték helyére. pl.: 

ures dw  ? 

 Az ures (üres) változóval fentartunk egy szó mérete. 

Ha a program betöltésekor az első 5 bájtot nullaértékű bájtokkal akarjuk az adatszegmenst feltölteni, 
akkor a deklarációban a következők szerint kell eljárni 

db 0,0,0,0,0 

vagy ugyan ez 
db 5 dup (0) 

Természetesen változóként is megadhatjuk, ekkor a változó egy olyan 5 bájtelemű tömb, aminek 

értéke nulla. 
tomb db 0,0,0,0,0 

vagy 

tomb db 5 dup (0) 

Helyfoglalást is megadhatunk ekkor az 0 érték helyett ? jelet írunk. 
 

A lehetséges változótípusokról nézzünk egy listát. 

1. Konstan hozzárendelés, numerikus kezdőérték  
szam db 10d 

ahol az érték után megadjuk a számrendszert, tizenhatos hexadecimális tehát h, tizes 

decimeális tehát d, nyolcas oktális tehát o, kettes bináris tehát b. 
2. Helyfoglalás, határozatlan kezdőértékkel  

valami db ? 

3. Cím hozzárendelés, ami lehet bázis vagy ofszet 

mutato dw ert 
dataseg dw data 

xptr dd ert1 

  

model small 

adat segment 

 szam db 2 
 ends 

   assume cs:kod, ds: adat 

kod segment 

start: 
 mov ax, adat 

 mov ds,ax 

 ;utasítások 
 exitcode 0  

kod ends 

end start 

104. program 
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4. Karakterlánc, ami több két karakternél 

karlanc db ’egytucat ember’ 

masik db ’Fővárosa Budapest’ 
5. Karakter felsorolás létrehozása 

lista db ’szövegelő’ 

felsor db ’a’,’s’,’x’ 
6. Numerikus értékek felsorolása 

szam db 1,2,3,0110b,0eh 

7. Ismétlés azonos értékkel 

ismetel db 10 dup (6) 
A változók tárolása a memóriában: 

A változó vagy numerikus érték vagy a karakter ASCII kódja. A numerikus érték tárolása úgy történik, 

hogy az alasonyabb helyértékű számjegyeket a magasabb, illetve a magasabb helyértékű számjegyeket 
az alacsonyabb bájtértéken helyezkedik el a memóriában. Pl.: 

szam dw 2345h 

deklarált szám a memóriában 45 23h ha feltételezzük, hogy a memória címek balról-jobbra növekvő 
értékűek.  

A karakterek vagy sztring tárolása, bájt formátumban (db), annak ASCII kódjának tárolása, minek 

sorrendje a deklarációval egyező. 

sztring db ’ABC’ 
A tárolt értékek sorrendej a memóriában 41 42 43. 

Összefoglalva, a változó deklarációjának lehetséges formái 

A változó deklaráció mezőjből épül fel. A mezők a következők név, típus és érték. 
A név: egyedi azonosító, az angol betű valamelyikével kezdődik és tetszőleges írásjellel folytatható, 

kivéve az egyéb funkcióra kijelölteket. Az azonosító hosszát különböző fordítók másképp korlátozza 

be. 

A típus: megadja, a névhez tartozó, memóriában lefoglalt bájtok számát. 
Konstans deklarációja: az előjelet a sign flag segítségével állítjuk be. 

1 bájt inicializálása (db), 8 bites értéke -255-től, +255-ig tat.  

2 bájt inicializálása (dw), 16 bites értéke -65535-től +65535-ig tart. 
4 bájt inicializálása (dd), 32 bites mérete, lehetséges formai értékei. 

- 16 bites konstansok helyfoglalását valósítjuk meg úgy, hogy a 17 bitje 

határozza meg, hogy bővíteni kell vagy nem a felső 16 bittel.   

- rövid egész (short integer) értéke 1232  -től 1232  -ig. 

- valós tartomány (real) értéke 
1282 -tól 

1262 ,0, 
1262 -tól 

1282 . 

8 bájt inicializálása (dq), 64 bites méret, lehetséges értékfelvétele 

- hosszú egész (long integer) értéke 1264  -tő 1264  . 

- valós tartomány (real), értéke 
10242 -től 

10242 ,0, 
10242 -től 

10242  
- folyamatos 17 bites számok, amelynek egyes kiterjesztését sign flag jelzi 

azért, hogy beleférjen a 64 bites méretbe (dq) . 
10 bájt inicializálása (dt), 80 bites méret, lehetséges értékei 

- hosszú egész (long integer), értéke 11018  -től 11018  , ha a szám BCD 

formátumú (packed decimal) 

- valós tartomány (real), értéke 
163842 -tól 

163822 ,0, 
163822 -től 

163842  
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Változó határozatlan kezdőértéke, a ? használata 

A deklarációban, ha az érték helyén ? van, akkor a változónak határozatlan kezdőértéket adtunk, ez 

tetszőleges értékforma (konstan, karakter) feltöltést engedélyez. Megadásának lehetséges formája 
byte db (?) 

word dw (?) 

dword dd (?) 
qword dq (?) 

tbyte dt (?) 

Cím inicializálása, csak dw és dd méretben. 

A dw és dd méretet tartalmazó deklarációt használhatjuk, változó-, 
címke-, szegmens- és csoport nevének ofszetcím beállítására. Ha 

dw méretet használjuk változó vagy címke nevének deklarációja 

előtt, akkor független a direktíva után megadott értéknek a változó 
címét egy szóhosszúsággal toljuk el.  

 

Ofszet érték tárolása a szegmenscímtől: 
dw (?) 

Az utasítás, programban a változó címét egy szó hosszúsággal (16 

bit) tolja el a báziscímhez képest. Az ofszet cím lekérdezése  

mov bx,offset adat:a 
utasítással, ahol bx-ben megkapjuk az eltolási értéket, majd al-be 

bekérve az adott elemet  

mov al,0 
xlat-al megjelenítjük az értéket. 

 Az egyértelmű, hogy további változók esetén a változó előtti dw 

deklaráció, illetve egymást követő deklarációk esetén, dw 

alkalmazásszorosa adja az eltolási értéket.  

 

 

 

 

 

 
A leírtakra egy példa. 

Az előző feladatot kiegészítettem b változóval. A két változó szó 

méretű. Az első változót, az adat szegmens báziscíméhez képest 
egy szóhosszúsággal toltam el, az előzőek szerint. A b változó elött 

kétszer deklaráltam dw-t, így két szóhosszúsággal tolta el a 

változóhoz képest. A b ofszetcíme a báziscímhez képes 4 szó, 
vagyis 8 bájt. A címek lekérdezését a program tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

model small 
adat segment 

 dw (?) 

 a dw 10h 

ends 
   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov bx,offset adat:a 
 mov al,0 

 xlat 

 exitcode 0  

kod ends 

end start 

105. program 

model small 
adat segment 

 dw (?) 

 a dw 10h 
 dw (?)  

 dw (?) 

 b dw 4h 

 ends 
   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov bx,offset adat:a 

 mov al,0 
 xlat 

 mov bx,offset adat:b 

 mov al,0 
 xlat 

 exitcode 0  

kod ends 
end start 

106. program 
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Kódszegmensen belüli programcím eltolása szegmens 

vagy csoport (group) hívatkozással. 

A kódszegmens a  

dw paros 

dw adat_grp 

dw kod 
hivatkozással 6 bájt (3 szó) méretben tolódik el a 00 

címtől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A dd direktíva működése hasonló ofszetelést végez, természetesen 2 szó mérettel, vagyis 4 bájttal. 

 

 

 

 

 

 
A direktíva az a változót tolja el 4 bájttal. Ha további változót 
deklarálunk, akkor azok az a-hoz képest helyezkednek el, annak 

függvényében, hogy dd (?) előtt vagy a után kerülnek 

meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 
  

model small  

adat_grp group paros,nemparos 

 paros segment 
        pr db 2 

 ends 

 nemparos segment 
      npr db 5 

             db 7 

             db 9 

             db 11 
 ends 

   assume cs:kod, ds: adat_grp 

kod segment 

 dw paros 

 dw adat_grp 

 dw kod  
start: 

 mov ax, adat_grp 

 mov ds,ax 

 mov bx, offset adat_grp:npr 
 mov al,1 

 xlat 

 mov ah,pr 
 add al,ah 

 exitcode 0  

kod ends 
end start 

107. program 

model small 

adat segment 

 dd (?) 

 a dw 10h 

 ends 

   assume cs:kod,ds:adat 
kod segment 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mov bx,offset adat:a 

 mov al,0 
 xlat 

 exitcode 0  

kod ends 

end start 

108. program 
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Sztring inícializálása db direktívával  
Sztringet úgy hozunk létre, hogy a változó attributumát (név, típus, érték) a következők szerint adjuk 

meg. 
nev db ’valami’ 

A név az előzőek szerint meghatározott azonosító. A típus most bájt, db. Az értéket aposztrofok között 

kell elhelyezni. A típussal egy tömböt jelölünk ki 8 bites indexeléssel, ahova a névvel kijelölt báziscím 

után kap helyet a db-vel lefoglalt 12db  méretű tömb. A bájt méret 8db   miatt, a tömb 255 méretű. 

Ez meghatározza a sztring maximális méretét és nem lehet több karakter, mint 255.  
Az inícializálás másik módja, ha az érték mezőben minden karaktert külön idézőjelek közé tesszük, és 

ezeket vesszővel választjuk el egymástól. 

nev db  "v","a","l","a","m","i" 

Szó (dw) vagy duplaszó (dd) típus esetén, csak méretének megfelelő mennyiségű karaktert tud tárolni. 

A karakter mérete egy bájt, így a szó 2 karaktert a duplaszó 4 karaktert tud tárolni.  

Egy szó méretben 
nev dw 'ab' 

Egy duplaszó méretben 

nev dd 'ab','cd' 

Szintaktikailag fontos a duplaszó (dd) deklarációja, mert 16 bitenként (w) tárolja a memóriában a 
sztringet, ezért összesen 4 karaktert, 2-es csoportosítással helyezhetünk el. 

Ismétlés DUP direktíva használatával 

Speciális eset az azonos méretű elemek ismételt helyfoglalására a memóriában. Ez a dup direktíva. 
Általános felépítésében meghatározott attributuma 5 mezőértéket tartalmaz. Ezek a: 

név típus ismétlés dup érték 

A név, a már meghatározott azonosító, a típus db,dw,dd,dq és dt valamelyike. A dup az alkalmazáshoz 
kötelezően szükséges direktíva. Az érték a tárolt mennyiség. Az alkalmazás sokféleségét a típus és az 

érték kombinációs lehetőségei adják. Ismételni 1 és 65535 mennyiségben lehet. Néhány, alkalmazási 

példát felsorolva látható a sokféleség. 

 Numerikus adatok ismétlése azonos méretben, a méret a felsorolt típusok 
valamelyike.  

 A ?-el létrehozott, határozatlan inícializáció, melynek esetei. 

db  ismétlésszám dup (? )  vagy 
dw  ismétlésszám dup (?) vagy 

dd  ismétlésszám dup  (?) vagy 

dq  ismétlésszám dup (?) vagy 

dt  ismétlésszám dup (?) 
 nevesített, határozatlan értékű inícializáció, lehetséges formái. 

forma1  db 2 dup (?) 

forma2  dw 1 dup (?) 
forma3  db ? 

forma4  db 1 dup (?,?) 

forma5  db 1 dup (?), 1 dup (?) 
forma 6 db 2 dup (1 dup (?)) 

 karakterlánc bájt formátumú inícializálása  

sztring  db 5 dup (’ASSEMBLY’) 

A deklaráció egy olyan tömb, amiben az ’ASSEMBLY’ sztring ötször került 
tárolásra. 

 Az előző deklarációt a következők szerint variálhatók.  
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Felsorolás 

sztring  db 5 dup (’ASSEMBLY’, ’PROGRAM’) 

Ismételni a két értéket fogja. 
Cím 

 cím  dw 3 dup (2,start,ki) 

Ismételni a három érték címét fogja, ezért a programnak tartalmaznia kell a 
címkéket, kivéve a 2-t, amit címértéknek tekint. 

Numerikus értékek 

num   dd  100  dup  (1,0ffffh,1011111001b) 

Vegyes értékek, számok és sztring 
vegy  db 5 dup (2,'KIVAGY', 3) 

 Egymásba ágyazott dup utasítások 

Sztringek egymásba ágyzása. 
karbeagy db 5  dup ('Hello',3 dup ('Szia')) 

Numerikus értékek beágyazása 

numbeagy  db  5 dup (4,2,5,2 dup (3,1,7)) 
Mélységi beágyzás kettőnél több szinten 

kbeagy  db 3 dup (2 dup (3 dup (12,4 dup (0)))) 

A rekord direktíva 

 A rekord direktíva alkalmazásával lehetőségünk van egy bitorientált adatstruktúra létrehozására. A 
méret maximális értéke 16 bit. Minden rekordban definiálva van legalább egy mező, melyben adatokat 

lehet elhelyezni és lekérdezni. A rekord akkor hasznos, ha egy adatszerkezeten belül szeretnénk 

hozzáférni bizonyos bitinformációkhoz, ami lehet jelzőbit, egy rekord mezőértéke vagy valami valós 
szám. Vannak operátokkal bíró kész rekordmezők, amik meghívásával speciális feladatot oldhatunk 

meg. 

A rekord létrehozásához két lépés szükséges, először ki kell választani a sablont, ez határozza meg a 

rekorban lévő mezők méretét. Második lépésben a rekord nevét, ami összerendeli az inícializált 
adatokat a lefoglalt memóriaterülettel. 

A rekord létrehozásának szintaktikai felépítése: 

rekordnév rekord [mezőnév:kifejezés=kifejezésérték],[ismét…] 

Először megadjuk a rekord nevét, majd a record direktívát is leírjuk. A további, az adatszerkezetet 

definiálja, ez a mező neve, majd kettősponttal elválasztva, a mezőhöz tartozó kifejezés.  

Legyen a következő rekorddeklaráció 

szam record a:4,b:5 

A rekord neve szam, majd megadtam a record direktívát. Ez után jön a mezőspecifikáció, ahol a mező 

neve a, majd kettőspont után követi a mérete, ez 4 bit. Vesszővel elválasztva a következő b nevű mező, 

aminek mérete 5 bit. 
 A 16 bites rekord mezőkiosztása a következők szerint alakul. 

szam record        a a a a b b b b b 

 15               0 

A legkisebb helyértékeken a b mező 5 bitet, majd az a mező 4 bitet foglal el. Értékét nem ismerjük. 

Kezdőértékkel elláthatjuk, ha a kifejezéssel megadjuk a-nak és b-nek az értékeit. Ez a követkők szerint 

lehetséges. 

szam record a:4=7,b:5=10  

Az egyes meződefiníció jelentése, a:4=7: jelenti, hogy a mező 4 biten a 7 értéket tárolja, a b:5=10 

pedig, hogy b mező 5 biten a 10 értéket. Ábrázolva 16 biten 
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 nem ismert a b 

szam record        0 1 1 1 0 1 0 1 0 

 15               0 

A rekordban tárolt mennyiségeket meg tudjuk nézni, ha egy 16 bites regiszterbe mozgatjuk. A 
következő programmal ez lehetséges. 

Ezt a 16 bites adatszerkezetet tölthetjük fel értékkel, ha a 

kifejezést egyenlővé tesszük egy értéket hordozó kifejezéssel. 
A kifejezés csak konstans érték lehet. A program 

deklarációjában megadtuk az értékeket. Az r rekord által tárolt 

adat a 

mov ax,r<> 

utasítás hatására ax regiszterbe kerül. A regiszter 16 bitje 4 

hexadecimális értékre van felbontva, ezért ax-ben a 

következőt látjuk. 
 nem ismert a b 

szam         0 1 1 1 0 1 0 1 0 

ax 0 0 E A 

 15               0 

Több mezőnév és hozzátartozó kifejezés is lehet egy rekordon 

belül, a felhasználható maximális mezők bittérképe 16 bit.  

Műveletek a rekord adatszerkezeten. 

Egyszerű a rekord specifikáció, ha a mezőnév utáni kifejezést egyetlen számmal határozzuk meg. A 

számértéke megadja a 16 bitből az aktuális mező, mekkora méretet foglal el. 

Legyen a következő rekord specifikáció. 

szam record a:8,b:8 

A deklarált rekord neve szam, mező nevei a és b. Mindkét mező 8 bites, de lehetne eltérő, a lényeg, 

hogy összértéke nem haladhatja meg a 16 bitet. Néhány elvégezhető rekordművelet. 

Értékadás, műveletek 

A rekord deklarációja az adatszegmensben történt, megadtuk a rekord nevét, a direktívát, a mezőket 

kettősponttal elválasztva azok méretét. A 

rekord 16 bites méretű ezért 16 bites 
regiszterbe mozgatható. Ha a rekord két 

mezőt tartalmaz és egy-egy bájt méretű, 

akkor a minta program szerinti 
műveleteket eredményét közvetlenül 

megkapjuk egy azonos méretű 

regiszterben. Először az ax regiszterbe 
mozgatjuk a szam nevű rekordot, 

melynek a mezőértéke 08c hexadecimális 

érték, b mezőbe ’F’ nagy f ASCII kódja 

kerül.  

mov ax,szam <08ch,'F'> 

Az a mező ax-nek ah bájtjába, a b mező 

al részébe kerül. Akkor ax értéke
46c8ax  

  

model small 

adat segment 

  r record a:4=7,b:5=10 
adat ends 

   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov ax,r<> 
 exitcode 0  

kod ends 

end star 

109. program 

model small 

adat segment 

  szam record a:8,b:8 

adat ends 
   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov ax,szam <08ch,'F'> 

 mov bx,szam <3,4> + szam <6,2> 

 mov cx,szam <35h,62h> xor szam <50,90> 

 exitcode 0  

kod ends 

end start 

110. program 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

161 

 

A következő bx regiszter értéke, amit a rekord eltérő értékekkel történő feltöltése után összegzünk. 

mov bx,szam <3,4> + szam <6,2> 

 Az összeg az a+a, illetve b+b mezőértékek adják, tehát 0906bx . Hasonló esettel állunk szemben 

a  

mov cx,szam <35h,62h> xor szam <50,90> 

kizáróvagy műveletekor, itt is axa, és bxb művelet elvégzése valósul meg. Nem meglepő cx értéke, a 

35hx50, ahol hexa és decimális számok kizáróvagy értéke adódik. A művelet binárisan megy végbe 

 
Az a mező értéke 

 

1 1 0 1 0 1 35h 

1 1 0 0 1 0 50 

0 0 0 1 1 1 7 

 

 A b mezőjé 
1 1 0 0 0 1 0 62h 

1 0 1 1 0 1 0 90 

0 1 1 1 0 0 0 38h 

 

Mezőmaszkolás és pozíciószáma 

A mask operátorral meghatározható a mező pozíciószáma a 16 bites bittérképen belül. Egy értéket 

kapunk vissza, amit későbbiekben felhasználhatunk a programunkban. Ezt az operátort együtt 
használjuk az AND vagy TEST operátorokkal. A mintaprogram az operátorok használatát mutatja be.  

Legyen egy rekord, ami 5 (a,b,c,d,e) mezőt tartalmaz. A mezők bitméretét megadjuk a deklarációban. 

Az így deklarált rekordot parciális rekordnak nevezzük, mivel a mező méretét meghatározó kifejezés 

értéke konstans.  
A rekord neve minta, a mezők nagysága, a nevek után 

kettősponttal dekralált. 

minta record a:1,b:3,c:4,d:6,e:2 
 Az adat szegmens tartalmaz egy azonos felépítésű 

rekordot, aminek felépítését az arek névhez rendelt 

minta adja, aminek mezői, kezdőértéket nem 

tartalmaznak.  
arek minta <> 

A 16 bites bittérképet a dx regiszer reprezentálja, ezért a 

rekord szerkezetét ide mozgatjuk be. 
mov dx, arek 

A bemásolt bittérképet először az and és a mask 

operátor segítségével hasonlítjuk össze az aktuális 
mező kezdőértékével. 

and dx, mask b 

A b mező mask értékét csak a cl regiszter fogadja, így 

azt ott kapjuk vissza. A b értéke 0Ch. Az utasítás 
végrehajtásakor dx tartalma a mezőszám értékével balra 

tolódik, ezért azt azonos mértékű jobbra eltolással 

eredeti helyzetre állítjuk vissza. 
shr dx,cl 

  

model small 

adat segment 
  minta record a:1,b:3,c:4,d:6,e:2 

 arek minta <> 

adat ends 
   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mov dx,arek 

 and dx, mask b 
 mov cl,b 

 shr dx,cl 

 test dx,mask a 
 mov cl,a 

 shr dx,cl 

 exitcode 0  

kod ends 
end start 

111. program 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

162 

 

A következőkben az a mezőszámot kérdezzük le, ami hasonló az előzőekhez, különbség az and helyett 

test operátor alkalmazása. 

test dx,mask a 
A visszakapot a érték 0Fh. 

A WIDTH operátor. 

Az operátor alkalmazásával a rekord vagy a mező méretét kérdezhetjük le. A lekérdezés lehetséges a 
deklarációban és lehet programfutás közben. A programrészlet mindkettőt tartalmazza. A 

deklarációban a rekord teljes méretét a rek változó 

kezdő értéke tartalmazza, a C mező nagyságát a crek 

változó. 

rek db width minta 

crek db width c 

A programon belül tetszőleges bájt típusú regiszternek 
vagy változónak átadhatjuk a méretértéket. 

mov al,width minta 

mov cl,width d 

Itt a minta rekord méretét al-nek (10h), a d mező 

méretét cl-nek (06h) adtuk át. 

A mask és width operátorok precedencia értékei 

alacsony értékűek, ezért összetett alkalmazás esetén 
zárójelezéssel beállíthatjuk, az általunk kívánt, 

művelet végrehajtási sorrendjét. 

 

A rekord mezők feltöltése értékkel. 

Előzőekben deklaráltunk már egy olyan rekordot, melynek felépítése a minta rekorddal egyezett meg. 

Ismételve a deklarációt ez a következő 

A minta rekord 3 mezőből áll, és a meghatározott mérettel. 
Létrehoztam az arek rekordot a minta szerkezete szerint, de 

mezőértékek nélkül. Illetve üresen. A rekord összesen 16 

bitből áll, és tetszőleges nagyságú mezőméretre osztható. A 
fordító értékadáskor nem veszi figyelembe, ha a kijelölt 

mezőméretnél túlcsordulást hozunk létre, a mezőméretnél 

levágja a számot és azt adja vissza értékként. Legyen a 
következő értékadás: 

    Az a mező 4 bites, a b mező 3 és a c 9. Az egyes mezőkben 

a programon belül helyezzük el az értékeket, a-ba 23, b-be 12 

és c-be 45 decimális értéket. Bináris ábrázolást végezzünk el 
külön, külön. 

a: 1 0 1 1 1 
 

b:  1 1 0 0 
 

c: 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
 

Az ábrázolt bináris érték a,b értéknél túlcsordulást mutat, mert 
a megadott helyértékben nem fér el, így az a:111(2), decimális 

7, b:100(b) tehát decimális 4.  

  

model small 

adat segment 
  minta record a:1,b:3,c:4,d:6,e:2 

 rek db width minta 

 crek db width c 

adat ends 
   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov al,width minta 

 mov cl,width d 
 exitcode 0  

kod ends 

end start 

112. program 

model small 

adat segment 

  r record a:4b:3c:9 

adat ends 
   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov ax,r<23,12,45> 
 exitcode 0  

kod ends 

end start 

114. program 

adat segment 

  minta record a:4,b:3,c:9 
 arek minta <> 

adat ends 

 
113. program 
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A c értéke 9 bites mezőhosszon elfér. Ezek után ábrázoljuk a mezőértékeket 16 biten 

r record 
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

a b c 

 
És amit a Turbo Debugger-ban látunk 

 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

ax: 7 8 2 D 

 

Ezért a mező hosszát úgy kell megválasztani, hogy abban a megadott érték bináris ábrázolása, de a 

várható eredmény is elférjen! 

A rekord és dup direktívák kapcsolata. 
 

 

 
A rekord és a dup direktíva összekapcsolásával egy 

összetett egydimenziós tömb (vektor) jön létre. Az 

rt  r  2 dup (<2,5>) 
deklarációval a rekord mezők kétszer kerülnek ismétlésre a 
dup direktíva hatására. 

Az rt tömb típusát a rekordmezők bitszáma határozza meg. 

Ha a rekord mezőinek össz bitértéke kisebb 8-nál, akkor 
bájt típusú, ha nagyobb, akkor word típusú. A példa szerint 

a és b bitértéke 9, akkor rt típusa word, így egy tömbelem 

ax-be mozgatható. 
 

 

 

 

A struktúra direktíva 

A struktúra direktívával összetett adatszerkezetet hozunk létre, ahol az elemi adatszerkezetű 

összetevőket egy rendszerbe (struktúrába), blokkba 
fogja össze. A struktúra létrehozása ott előnyös, ahol a 

struktúra egészét, de részeit (mezőit) is külön-külön 

felhasználni szándékozunk. Ilyen lehet pl. egy 
komplex mennyiség algebrai alakjain végzett 

műveletek. Deklarációja az adat szegmensben történik. 

Hasonló, mint a Pascal programozási nyelvben 

létrehozott rekord, annyi különbséggel, hogy itt a 
típusok korlátozottak a már ismert bájt, word stb 

típusokra. A struktúra általános felépítése 

név struc 
. 

[mező név] típus érték 

. 

név ends 
A szövegdobozban lévő program egy structúrát 

deklarál, aminek neve komplex, amit a struc direktíva 

követ. Két mezőt tartalmaz a real és im nevűt, 
mindkettő bájt típusú (db), kezdő értékei a 0.  

  

model small 

adat segment 

  r record a:5,b:4 

 rt  r  2 dup (<2,5>) 

adat ends 

   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 mov ax,rt 

 exitcode 0  

kod ends 
end start 

115. program 

model small 

adat segment 

  komplex struc 
     real db 0 

     im   db 0 

 komplex ends 
 ert komplex <4,8> 

adat ends 

          assume cs:kod,ds:adat 
kod segment 

start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 mov ax,ert 

 mov bl, ert.real 

 mov ch, ert.imm 
 exitcode 0  

kod ends 

end start 

116. program 
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A struktúra adatszerkezete a komplex ends utasítással zárul.  

A következő utasításban létrehoztam egy ert (érték) nevű struktúrát, aminek a deklarációjában 

összerendeltem a komplex struktúra szerkezettel és a mezőket kezdőértékkel <4,8> láttam el.  

ert komplex <4,8> 

a real mezőjébe 4, az im mezőbe 8 érték kerül. A két mező bájt típusa miatt elfér egy 16 bites 

regiszterbe, ezt igazolja a  
mov ax,ert 

Az utasítás lefutásakor real mező az al-be, im pedig ah- ba kerül. 

Külön-külön hívatkozhatunk a mezőkre a struktúra nevét és a kiválasztott mezőt egy ponttal (ert.real 

vagy ert.im) összekapcsolva. Az adatméretet most is össze kell hangolni. 

mov bl, ert.real 

mov ch, ert.imm 

A struktúra neve nem egyezhet meg a szegmensnévvel, felépítését a mezők neve, tárhelye és típusa 
határozza meg. A struktúra mező neve azonosító jellegű, nem egyezhet meg a szegmens vagy 

struktúra nevével. Tárhelye a létrehozott struktúra nevéhez kötődő tárcímhez képest allokált ofszetcím, 

típusa a mezőkben meghatározott db, dw, dd, dq vagy dt valamelyike. A mezőtípusok lehetnek 
azonosak, de lehetnek különbözőek.  

Struktúra allokálása és inicializálása 

Csak meglévő struktúra szerkezeteten végezhetjük el az allokálást (helyfoglalást) és az inicializálást 

(kezdőérték adást). 
Allokálás és inicializálás szintaxisa 

név struktúra név < [mezőérték] [,...] > 

vagy 
név struktúra név ismétlések száma dup < [mezőérték] [,…] > 

 

A helyfoglalás és a kezdő értékadás közötti különbség annyiban rejlik, hogy az allokálás egy új, 

stuktúranévvel rendelkező blokk, ami felveszi a struktúra névvel hordozott adatszerkezetet, kezdőérték 
nélkül, addig az inicializás, az előzőekben leírtak mellett, egy kezdőértékkel egészül ki. 

Egy lehetséges megvalósítása. 

 
 

 

 
 

A program már ismerős, de delkarációja kiegészült az ert és 

kap struktúrákkal. Az ert struktúra a komplex struktúra 

inicializált változata, míg a kap struktúra ugyan ennek a 
strukturának allokált változata. 

 

 
 

 

 
  

model small 

adat segment 
  komplex struc 

   real db 0 

   imm   db 0 

 komplex ends 
 ert komplex <3,4> 

 kap komplex <> 

adat ends  
   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax  

 exitcode 0  

kod ends 

end start 

117. program 
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A struktúra ismétlésével egydimenziós tömböt tudunk létrehozni. A tömb vagy vektor elemei egy-egy 

általunk definiált struktúra szerkezet. 

Legyen a struktúra ismét komplex, kiegészítve öt mezőre, 
kezdőértékekkel ellátva. A mezők nevei: a, b, c, d, e és 

különböző típusúak (dw,db). Három komplex típusú 

struktúrát hoztam létre: x, y, z nevekkel. Az x egyező a 
komplex struktúrával. Az y struktúra b mezőértékét nullára, 

az e mezőértéket 255-re változtattam.  A b mezőérték a ? 

jel miatt eddig is 0 volt. A z struktúra első 4 eleme 

komplex értékei, azok nem változtak, az 5. elemét 50-re 
írtam át. Az 5 dup utasításrésszel egy 5 elemű 

egydimenziós tömböt hoztam létre, aminek elemeiben egy 

struktúra helyezkedik el. 
A deklaráción kívül a program bemutatja a kialakított 

struktúra szerkezet adathozzáférésének lehetséges formáit.  

Az ax regiszter kinullázása 

mov ax,0 

 után, annak 0 értékű alsó bájtjához hozzáadjuk y struktúra 

c mezőértékét. 

add al, y.c 

A komplex struktúrához képes c mező értéke nem 

változott ezért annak 7,5-nek kell lenni. A 7,5 értéket 

sztringként kezeli a fordító és bájtonként ábrázolja ’7’ 
és ’5’ formában. Mivel al bájt méretű ezért csak a ’7’-t 

tudja elfogadni.  

A következő utasítás az 

add bx,z.b[7] 
ahol először a második operandus, z.b[7],  jelentését kell 

tisztázni. A z.b jelenti a z tömb első b mezőértékét. Mivel a 

tömbben a komplex struktúra 5-ször került ismétlésre, 
ezért tudnunk kell mely ismételt elemet akarjuk elérni. A viszonyítás indexeléssel történik, értéke 

mindig egészszám, nagysága 1 bájt.  

z 
0 f f d 0 0 0 0 ’7’ ’5’ 0 3 0 0 3 2 0 f f d 0 0 0 0 

a b c d e a b 

index     1 2 3 4 5 6 7   

regiszter          bx   

29. táblázat 

A táblázat első sora z tömb első struktúráját és a másodiknak egy részét ábrázolja. Az alatta lévő sor a 
mezőket sorolja fel. A harmadik sor a mezők méretét ábrázolja, egysége bájt, és a hivatkozástól 

számított bájtindex feltüntetésével. Eddig mozgatható be, b mezőméretben, ami word, egy word típusú 

regiszterbe, ami most bx. Az adott méretben a 6,7 index együtt kerül a bx regiszterbe, így értéke 0ffdh. 

Következőkben z ofszet értékére vagyunk kívánciak.  

mov bx,offset z 

Az látható, hogy két struktúrát 5 mezővel, struktúránkánt 9 bájtban hoztam létre, ha a bázis cím 0, 

akkor z tömb ofszet címe18.  

  

model small 
adat segment 

  komplex struc 

   a dw 0ffdh 

   b dw ? 
   c db 7,5 

   d db 3 

   e dw 257 
 komplex ends 

 x komplex <> 

 y komplex <,0,,,255> 
 z komplex 5 dup (<,,,,50>) 

adat ends  

   assume cs:kod,ds:adat 

kod segment 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 mov ax,0 

 add al,y.c 

 add bx,z.b[7] 
 mov bx,offset z 

 mov si,10 

 mov al,[bx][si].5  

exitcode 0  
kod ends 

end start 

118. program 
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z tömb 

1. struktura 
0 f f d 0 0 0 0 ’7’ ’5’ 0 3 0 0 3 2 

a b c d e 

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. struktura 
0 f f d 0 0 0 0 ’7’ ’5’ 0 3 0 0 3 2 

a b c d e 

index 9  10 1 2 3 4 5   

3. struktura 
0 f f d 0 0 0 0 ’7’ ’5’ 0 3 0 0 3 2 

a b c d e 

index          

4. struktura 
0 f f d 0 0 0 0 ’7’ ’5’ 0 3 0 0 3 2 

a b c d e 

index          

5. struktura 
0 f f d 0 0 0 0 ’7’ ’5’ 0 3 0 0 3 2 

a b c d e 

index          

30. táblázat 

Adjuk meg a 10. bájtot a z tömbben index értéknek.  

mov si,10 

A tömb első struktúra első mezőértéke a z.a elsö bájtja 18 ofszet érték, a következőkben bájtonként 
indexelünk és így számolunk, ahol si első értékét z.a második bájtja veszi fel. Így 1 indexértéktől 

indulva si értékét számoljuk le a mezők bájtjain, akkor z.a bájt [fd] 1-ról indulva, 10 bájtot lépve a 2. 

struktúra z.a mező, második bájtjához érünk. A második tömb a mező második bájtja lesz a 10. index. 
A zárójel utáni .5 további  +5 indexlépést jelent, így eljutunk a második struktura d mezőbe.  

mov al,[bx][si].5 

Ezzel al felveszi az indexhez tartozó 03 értéket. A tömb magyarázatát helyhiány miatt nem vektorként, 

hanem strukturánként tördelve, táblázatként építettem fel. 

Címke (label) direktíva 

A címke, azonosító tulajdonságú szimbolikus név, amire három féle módon lehet hívatkozni.  

Az első és leggyakoribb hívatkozás 
név: [utasítás] 

Ahol a címke egy egyedi azonosítóval megadott név, az utasítás pedig egy assembly utasítás. A nevet 

és az utasítást kettőspont választja el. A címkét meghatározó nevet bárhol elhelyezhetjük a 

programban, sőt az assembly program kezdetét is egy címke adja, amit általában start:-nak nevezünk 
el, de lehetne más azonosító. 

A címke másik lehetséges megadási formája, ha direktívaként kezeljük és kihasználjuk a fordító adta 

lehetőséget. Ebben az esetben a címkét deklarálni kell, aminek általános formája 

név label típus 

 A fordító a címke nevéhez azt a tulajdonságot rendeli, hogy az őt követő változókra a nevével, a típus 

méretének nagyságáig, hívatkozhatunk.  

A harmadik lehetséges meghívás, mikor a típus nem bithossz, hanem szegmensviszonyt jelöl, vagyis a 

közeli (near) tehát a szegmensen belüli, vagy távoli (far), szegmensen kívüli címke deklarálása. A 

deklarálást a kódszegmensen belül kell elvégezni.  
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A bemutatott programban mindhárom címke létrehozására adok legalább egy példát. 

Az első típusú címkéből kettő is van, a start: és a ki:, ha jelöljük a 

megadott formációt, akkor a címkék és az utáni utasítások a 
következők. A hívatkozás a kódszegmensben történt. 

start: mov ax,adat 

ki: mov bl,lbyte 

A programon belül hívatkkozhatunk a címkére, most a  

je ki 

jmp start 

utasításokkal, mindkettő egy ugró utasítás. 
A második formáció, mikor típust (bitméretet) rendelünk a cimkéhez. 

Az adat szegmensben létrehoztam az egy címkét word típussal,  

egy label word 

azzal a szándékkal, hogy az őt követő két bájt típusú változóra . 

lbyte db 23h 

hbyte db 56h 

A programon belül, a címkére való hívatkozással, egyszerre másoljuk 

a 2 bájtot az ax regiszterbe. 

mov ax, egy 

A címke helyének megadását a programon belül, a kódszegmensben 
tudjuk megtenni. A közeli típusnak adtam meg a start: címkét, csak a 

programkód kezdetét jelző címkét hívhatjuk meg így, ugyenis kettős 

címke deklarációval rendelkezik, egyszer az egyes típussal –
név:[utasítás], és a hármas típussal név label típus meghatározással. Az utóbbi  

start label near 

hívatkozás. A másik a  

ko label far 

címke meghatározás.  

A távoli címkét szegmens átugrásra használjuk. Ha a kódszegmenst (cs) több logikai szegmensre 

bontjuk, akkor a szegmensek között, ugrással (jmp) vagy meghívással (call) elérhetjük a távolinak (far) 
deklarált címkét. 

A címke deklarációjakor felvehető típusok táblázata 

típus jelentése 

byte egy bájt (8 bit) típusú változó méretet határoz meg 

word egy word (16 bit) típusú változó méretet határoz meg 

dword két word (32 bit) típusú változó méretet határoz meg 

qword négy word (64 bit) típusú változó méretét határozza meg 

tbyte tíz byte (80 bit) típusú változó méretet határoz meg 

struktúra név a típus egyenlő lesz a névvel kiosztott struktúra bájtok számával 

rekord név a típus a rekordnak megfelelő byte vagy word 

near egy közeli címke meghatározása 

far egy távoli címke meghatározása 

31. táblázat 
  

model small 
adat segment 

  egy label word 

 lbyte db 23h 

 hbyte db 56h 
  

adat ends  

  assume cs:kod,ds:adat  
kod segment 

 start label near 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mov ax,egy 

 cmp si,5 
 je ki 

 inc si 

 jmp start  
ki: 

 mov bl, lbyte 

ko label far 

exitcode 0  
kod ends 

end start 

119. program 
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Az érthetőség miatt nézzünk egy konkrét távoli címke meghívást. Adat szegmenst most nem 

deklaráltam. A kódszegmenst két szegmensre osztottam kod1 és 

kod2-re. A két logikai kódszegmens a processzor cs fizikai 
szegmenshezregiszterhez van rendelve. 

assume cs:kod1 

assume cs:kod2 

A program a kod1 kódszegmensből indul, ez a főprogram, kijelölése 

a start/end direktívával történt. 

A főprogram sokat nem változott, a ki: címkét követő utasítás egy 

feltétel nélküli ugrás az ok távoli címkére, 
ki: jmp ok 

 a kod2 szegmensen belül. 

A fordítónak a kod2-ben jelezzük, hogy az ok az egy távoli címke 

ok label far 

 A start címke most is egy közeli, kod1 szegmensen belüli címke.  

start label near 

A címkéket csak előre definiált formában lehet használni, tehát 

akkor lehet utasításként használni, ha a deklarációja megtörtént. 

 

 
 

 

 
 

Az ugró utasításon kívül használható az eljárásnál majd részletesen 

megismerhető call hívás.  A két program teljesen egyforma, eltérést 

a távoli címke hívásában különböznek. 
Az utasítás a 

call ok 

a kod2-be helyezi át a vezérlést. A szegmensből kilépést a ret 
utasítással érjük el. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

model small 

kod2 segment 

 assume cs:kod2 
 ok label far 

 mov ax,bx 

 exitcode 0 

kod2 ends   

kod1 segment 

 assume cs:kod1 

 start label near 
start: cmp si,5 

 je ki 

 inc si 
 jmp start  

ki: jmp ok 

kod1 ends 

end start 

120. program 

model small 

kod2 segment 

 assume cs:kod2 
 ok label far 

 mov ax,bx 

 ret 
kod2 ends   

kod1 segment 

 assume cs:kod1 

 start label near 
start: cmp si,5 

 je ki 

 inc si 
 jmp start  

ki: call ok 

kod1 ends 

end start 

121. program 
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Az eljárás (proc) direktíva 
Az előzőekben említettem, hogy a címke harmadik deklarációs lehetősége a proc típusszerűen épül fel. 

Szintaktikai felépítése 
név proc [típus] 

. 

. 

. 

név endp 

Az eljárás létrehozásában megadott név az eddigiekben megismert egyedi azonosító tulajdonsággal 

rendelkezik. A proc direktíva a fordítónak szól és az eljárás létrehozását jelenti. A kapcsoszárójelben 
lévő típus jelenti, hogy az eljárás azonos szegmensben van a hívással, tehát közeli (near) vagy a 

szegmensen kívüli eljáráshívás történt, vagyis távoli (far.) Két típust különböztetünk meg, ezek a near 

és far típusok. A típus megadása nem kötelező, de távoli hívás esetén hibaüzenetet ad a fordító. 
Az assembly eljárás nem azonos a magasabb szintű eljárásokkal és szubrutinokkal, paraméterátadást 

pl. nem ismeri. Az assembly nyelvi leírásokban mégis szubrutinnak nevezik, mert egy utasítás 

csoportot fog össze a névvel ellátot proc/endp direktívapáros, amit nevének feltüntetésével, ugró 
utasítással (jump) vagy meghívással (call) el lehet érni. 

Egy egyszerű program az eljárások létrehozására. 

 

 

 

Típus nélküli eljárás 

Az eljárásunk neve ad, mellette feltüntettem a proc direktívát, 
a proc direktíva utáni hely nincs kitöltve, így azt mondhatom, 

hogy típus nélküli eljárást írtam. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy nincs típusa az eljárásnak, mert a fordító, ebben és ilyen 

esetben, közeli (near) eljárásnak tekinti a deklarációt és így 
kezeli. Az eljárás egy összeadási műveletet végez, és 

tartalmazza a visszatéréshez szükséges ret utasítást. Utasítás 

hatására közöljük az eljárásban lévő vezérléssel, hogy vissza 
kell térnie a meghívás utáni utasításra. Elmondhatjuk, hogy 

van egy főprogramunk, ami a start: cimkével kezdődik és az 

end start-ig fut, miből a  

call ad 

 utasítással hívtam meg az eljárást. 

Még egy lehetőség van az eljárás meghívásának, ezt ugró 

utasítással érhetjük el. Az ugró utasítás lehet feltétel nélküli, 
vagy feltételhez kötött. Most feltétel nélküli ugrással léptem az 

eljárásba 

jmp ad 

majd biztosítani kell a visszatérést a főprogramba 

jmp vissza 

Az ugró utasítás a logikai szegmensen belüli utasítás, így azt 

közeli (near) utasítással végezhetjük el. 

  

model small 

kod segment 
    assume cs:kod 

ad proc 

 add ax,bx 

 ret 
ad endp    

start: mov ax,10 

 mov bx,5 
 call ad  

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

122. program 

model small 
kod segment 

    assume cs:kod 

ad proc 

 add ax,bx 
 jmp vissza 

ad endp    

start: mov ax,10 
 mov bx,5 

 jmp ad  

vissza: 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

123. program 
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A közeli (near) típusú eljárás 

A két szövegdobozban lévő program 

önállóan futó egy-egy program 

Előző, típus nélküli eljárásunk, annyiban 

változik, hogy az eljárást near típussal 

egészítjük ki. Ezt akkor tehetjük meg, ha a 

hívó utasítás és meghívott eljárás azonos 

logikai szegmensben van. Az eljárást 

meghívhatjuk hívóutasítással call vagy ugró 

utasítással jmp. Az eljárásból egy közeli 

ugrással térhetünk vissza a főprogramba.  

jmp near ptr vissza 

 

 

 

 

 

 

Távoli (far) típusú eljárás 

A program két logikai szegmensben fut, 

az eljar és a kod nevűben. A logikai 

szegmenseket az assume direktívával 

rendeljük a processzor cs 

kódszegmenséhez. Ezt a programban a 

modelban, a logikai szegmenseken kívül 

tettem meg. 

assume cs:kod,cs:eljar  

Az eljárás hívása a kod segment-ből 

indul, hasonlóan a 125. program szerint. 

Most az eljárás típusával tudatjuk a 

hívóval, hogy a hívott a logikai 

szegmensen kívül van. 

ad proc far  

Az összeadás műveletéhez szükséges 

értékeket, a processzor két regisztere ax 

és bx globális változóként hordozza. 

Az eljárásból egy távoli cimkére ugrunk, amit a feltétel nélküli ugróutasításnak megadunk. 

jmp far ptr vissza 

$ (location counter) direktíva 

Szintaxisa: $ 

Ez a szintaxis egy közeli címkét deklarál, ami lehet az aktuális szegmenst kezdő címe és szegmensen 

belüli ofszet cím. 

A direktíva használatát szöveg kiírásakor már használtam. A standart i/o kiírásakor a $ direktívával 

megadott memóriáig írattam ki a szöveget, itt ofszetként használom a $ direktíva címértékét. Ha a 

model small 

kod segment 
    assume cs:kod 

ad proc near 

 add ax,bx 
 jmp near ptr vissza 

ad endp    

start: mov ax,10 

 mov bx,5 

 jmp ad  

vissza: 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

 

model small 

kod segment 
    assume cs:kod 

ad proc near 

 add ax,bx 
 ret 

ad endp    

start: mov ax,10 

 mov bx,5 

 call ad  

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

124. program 

model small 
   assume cs:kod,cs:eljar  

eljar segment 

   ad proc far 

 add ax,bx 
 jmp far ptr vissza 

   ad endp  

eljar ends 
kod segment  

start: mov ax,10 

 mov bx,5 
 jmp ad  

vissza:  

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

model small 
   assume cs:kod,cs:eljar  

eljar segment 

   ad proc far 

 add ax,bx 
 ret 

   ad endp  

eljar ends 
kod segment  

start: mov ax,10 

 mov bx,5 
 call ad    

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

125. program 
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kiírandó szövegen belül helyezzük el a direktívát, akkor a kiírás csak a direktíva által megadott címig 

tart. 

  

 

 

Legyen a mintaprogram a 126.program. A nev 

objektumot szeretnénk a képernyőre kiíratni. A név 

deklarációjakor elhelyeztem a $ direktívát. 

nev db 'zimmermann$jozsef' 

Kiíráskor a dx regiszterbe a nev objektumot az 

adatszegmensből ofszeteléssel másoljuk át. Az 

átmásolás a $ direktíváig tart. 

 

 

 

 

 

A következő programban a $ direktíva a programfutás aktuális memóriacímét adja vissza. A program 

memóriahely cím kijelölését a cs kódszegmens végzi. A $ 
direktívával megkaphatjuk annak értékét. A kódszegmens 

kezdócíme cs:0000, ami a  

xor ax,ax 
utasítás memóriacíme.  

A 

mov ax, offset $ 

utasítással, ax értéke az utasítás helyén lévő memóriacím, ami 
cs:0002 értékű. 

 

 

A kódszegmens minden utasításának memóriacímét az ss 

veremszegmens tárolja. A címeket megnézhetjük a TD 

programmal. A 128.program az aktuális utasítássor báziscímét írja 
ax regiszterbe.  A  

mov ax, word ptr $ 

utasítással hajtjuk ezt végre. Az ax regiszterbe, 0A12Eh. érték 
íródott. A TD program aktuális sora így néz ki. 

cs:0002 2EA10200 mov ax, word ptr $ 

Ebből meghatározható a bázis:ofszet cím, ami nem más, mint 

A12E:0002 

hexa értékben megadva. 

A $ direktíva típusa near, logikai szegmensen belül hívatkozhatunk rá. 

 

model small 
adat segment 

 nev db 'zimmermann$jozsef' 

adat ends 
kod segment 

 assume cs:kod,ds:adat 

start:  

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mov ah,09h 

 mov dx,offset nev 
 int 21h  

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

 

126. program 

model small 

kod segment 

 assume cs:kod 
start: 

xor ax,ax 

mov ax, offset $ 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

127. program 

model small 

kod segment 

 assume cs:kod 
start: 

 xor ax,ax 

mov ax, word ptr $ 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

128. program 
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Az org direktíva 

Szintaxisa 

ORG érték 

Az érték nem lehet nagyobb 2
16

-nál (65536). 

A szegmens kezdőcímét, illetve az első utasítás címét, adjuk meg explicit módon. A szegmensen belül 
kell rá hívatkozni. Kifejezésben összekapcsolhatjuk az aktuális címet meghatárotó $ direktívával. Erre 

látunk példát a 129.programban. 

 

 

Az aktuális kezdőcím $-hez hozzáadunk 100 decimális értéket, így 

az, mint ofszet cím jelentkezik és az első utasítás  

xor ax,ax 

címe lesz. 

A kifejezés művelete lehet összeadás (+) és kivonás (-). 

 

 

Az even direktíva 

Szintaxisa 

even 

Használatával az utasítás címe páros értékű, ezzel szóhatárra tesszük a címet, ami gyorsabb működést 

eredményez. A szegmensen belül tetszőleges helyen 

hívatkozhatunk rá. 

Most a cím megadása után közvetlenül hívatozunk rá. Az 

aktuális szegmenscím $ a báziscímet adja, ami 0000h értékű, 

hozzáadva 1 bájtot akkor az org utasítás kifejezés értéke 0001. 

Az utasítás 

org ($+1) 

A megadott címet szóhatárra akarjuk igazítani, ezért az  

even 

direktívát használjuk. A  

xor ax,ax 

utasítás ofszet címe páros 0002 h értéket vesz fel. 

 

Az equ direktíva 

Szintaxisa 

név equ érték 

model small 

kod segment 
 org ($+100) 

 assume cs:kod 

start: 

 xor ax,ax 
mov ax, word ptr $ 

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

129. program 

model small 

kod segment 

 org ($+1) 
 even 

 assume cs:kod 

start: 
 xor ax,ax 

 mov ax, word ptr $ 

 mov bx,ax 

 add cx,ax 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

130. program 
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A direktíva három mezőértéket tartalmaz; ezek a név, a direktíva neve, az equ, a direktíva kulcsszava, 

az érték, a direktíva értéke. A név egy tetszőleges azonosítóként használt szimbólum, melynek 

karakterei az assembly azonosítók felépítésére vonatkozó követelményeket kell, teljesítse. Az equ a 
direktíva kulcsszava, kis és nagybetűs formában lehet használni. Az érték, aminek megadása több 

formában lehetséges, ezt az értéket hordozza a direktíva név mezője. 

Az equ direktívát, saját objektumként a programozó hozza létre, ezért deklarálni kell, a deklaráció 
helye általában az adat szegmensben van. Alkalmazása sokrétű, jelentősége, hogy egy általunk 

létrehozott egyszerű objektumot összetett objektumok értékével töltünk fel. 

A következőkben a direktíva érték szerinti lehetséges változatait, mintaprogramokban ismertetem.  

Nevesített konstans 
 

 

Az equ direktívát az adat segment-ben deklaráltam, neve tucat 
értéke 12.  

tucat equ 12 

Programrészben az ax regiszter nullázása után hozzáadjuk tucat 
értékét. 

add ax, tucat 

 

 

 

 

A nevesített konstans egész értékű, a tört értékű konstanst lebegőpontos ábrázolásban adhatom meg, 
egyszeres, vagy duplapontosságú ábrázolásban. 

 

 

 

A programban lebegőpontos műveletként kezelhetők az 

egyszerespontosságú x és a duplapontosságú xx, tort értékű 

objektumok. 

 

 

 

 

 

 

 

Előredefiniált címke. 

Előredefiniált címkeke megadására alkalmazható az equ direktíva. A következő program ezt mutatja 

be. 

 

model small 

adat segment 
 tucat equ 12 

adat ends 

kod segment 
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 xor ax,ax 

add ax, tucat 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

131. program 

model small 
adat segment 

 tort  equ  12.45 

 x  dd  tort 

 xx  dq  tort 
adat ends 

kod segment 

 assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

132. program 
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A deklarációban rendeltem össze az equ direktívával a cimke és 
a név szimbólumokat. A fordító az előredeklaráció miatt tudja, 

hogy egy címke nevű label következik a program futásakor a 

megjegyzett memóriacímen. Nálam ez  

label @52FB:0005 

ahol az 52FB a cs kódszegmens báziscíme, illetve a 0005 az ott 

található címke ofszetcíme. 

 

 

 

 

 

Registerek hozzárendelése. 

A regiszterek hozzárendelése az equ direktívával, a deklarációban értékként megadott regiszternévvel 
történhet. 

 

Két regisztert használtam fel, a cx és bx regisztereket.  

szam equ cx 
mutato equ bx 

A nevesített konstans neve most a programban 

hívatkozási adat, értékhordozó a deklarációban megadott 
nevű regiszterek (cx,bx). 

A nevesített konstansok közül a szam névvel deklarált a 

cx regiszter értékhordozója, a mutato névvel a bx 

regiszteré. A tomb deklarációban hatelemű tömb látható 
a felsorolt értékkel.  

tomb dw 10,14,8,4,9,12 

A programban a mutato nevesített konstans a bx 
regiszternek adja át si=1 tömbhelyen lévő értéket, tehát 

a 14 decimális értéket.  

 

mov si,1 

mov mutato,offset tomb[si] 

Illetve a szam névvel megadott nevesített konstans a cx regiszter értékét 9-re változtatja. 

mov szam, 9 

 

 

 

model small 

adat segment 

 nev equ cimke  
adat ends 

kod segment 

 assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

cimke: xor ax,ax 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

133. program 

model small 

adat segment 

 szam equ cx 
 mutato equ bx 

 tomb dw 10,14,8,4,9,12 

adat ends 

kod segment 
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mov szam, 9 

 xor bx,bx 

 mov si,1 
 mov mutato,offset tomb[si] 

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

134. program 
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Utasítás összerendelés 

Utasításokat rendelhetünk a névhez az equ direktívával. Az utasítások hozzárendelésével 

programozhatunk ékezet nélküli magyar nyelvű utasításnevekkel. Három utasítást rendeltem magyar 
jelentésű megfelelőjéhez. Ezek a mov mozgat, a sub kivon és az exitcode 0 kilep. Az utóbbi makro 

utasítást rövidítettem kilep-re, de természetesen megadható mov és az int utasításokkal is. 

 

 

 

A programhoz különösebb magyarázat nem szükséges, mert 

egy egyszerű adatmozgatást és kivonást, valamint a program 
befejezését tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futási idő csökkentése kifejezésekkel 

A deklarációban kifejezéseket (műveleteket) helyezhetünk el az equ direktíva segítségével. Az így 

elhelyezett műveletekkel csökkentjük az assembler működési idejét. 

A műveletek közül most egy összeadást a meg, egy logikai a 
log és a deklarációban szereplő változókkal egy egyenletet 

hoztam létre az x-el. 

A programban minden objektumot az ax regiszterbe 

mozgatom, és ott nézem meg az értékét. 

A 

mov ax, meg 

értéke 10 decimális érték. A 

mov ax,log 

logikai értéke 0. 

A 

mov ax,x 

értelem szerűen 2, mert (10-0)/5 az kettő. 

 

 

 

model small 

adat segment 

 mozgat   equ mov 
 kivon   equ sub 

 kilep   equ exitcode 0 

adat ends 

kod segment 
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mozgat ax,adat 
 mozgat ds,ax 

 mozgat ax, 9 

 kivon ax,5 
 kilep 

kod ends 

end start 

135. program 

model small 
adat segment 

 meg equ 2+8 

 log equ meg and 5 

 x equ (meg-log)/5 
adat ends 

kod segment 

 assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov ax, meg 
 mov ax,log 

 mov ax,x 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

136. program 
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Regiszter címműveletek 

A következőkben regiszter címeket határoztam meg kifejezések segítségével. Különböző 

lekérdezésekre alkalmas. 

 

 

 

 

Az equ direktíva most egy veremcím eltolást, egy 

szegmenscím megadását tartalmazza, ellenőrizni az ax 

regisztertartalommal tudjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

Programok összekapcsolására szolgáló direktívák. 

A moduláris programozást segíti elő. Egy program számtalan modulból állhat, ezek meghívására 

külön direktívákat alkalmazunk. A modulok önállóan összeállíthatók és tesztelhetők, majd alkalmassá 
kell tenni a modul funkció fogadására. Az assembly programban alkalmazott direktívák a 

public/extern amivel olyan változókat vagy címkéket adhatunk meg, amit a többi modul használhat. 

Egyedi nevek megadására ad lehetőséget name direktíva, amivel összekapcsolhatók az egyes modulok. 
Az end direktíva az egyes modulok lezárására szolgál, illetve a főprogram vagy főmodul kijelőlésére 

szolgál, ami tartalmazza a programindításhoz szükséges kódot. 

A public direktíva 

Szintaxisa 

public név [,…] 

A public kulcsszó mellett azok a neveket soroljuk fel, amelyek a futási időben más modulok számára 

is elérhetők legyenek. Ezek a szimbólumok lehetnek változók, címkék vagy konstansok, a konstansok 
17 bitnél nem nagyobb értékűek és az equ direktívával definiáltak, egyébként hibát jelez a fordító. 

Az extrn direktíva 

Szintaxisa 
extrn név: típus [,…] 

Az extrn direktíva a public direktívával közzétett változóra, címkére vagy kontansra való hívatkozást 

teszi lehetővé egy adott logikai szegmensen belül. A kulcsszó mellett, a közzétett változó nevét és 

típusát kell megadni. 
A következőkben a három lehetséges objektumra, változóra, címkére és konstansra készítettem egy 

programot. 

 
 

 

model small 
adat segment 

 verem equ word ptr ss:[bp+2] 

 valt equ [bx+3] 
 kovvalt equ es:[bx] 

adat ends 

kod segment 
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 mov ax, verem 

 mov ax,valt 

 mov ax,kovvalt 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

137. program 
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A főprogramot az fprog.asm-
ben szerkesztettem, külön asm 

fájlban kapott helyet a modul, 

mod1.asm néven, ami a 
változót, konstanst és a címkét 

hordozza magában. A 

modulfájlban hoztam létre és 

tettem közzé az egyes 
változókat,  

public szam 

public konst 
public cimke 

ellenben a főprogramban 

hívatkozom rá az 
extrn szam: word 

extrn cimke: far 

extrn konst: abs 

Az asm fájlokat már az ismert 
módon egyszerre tasm-oltam 

és link- eltem.  A program a 

modulban fejeződik be. Meghíváskor az egyes objektumoknak meg kell adni a típusát. A programban 
három típus szerepel a változónak (szam) word, a címkének (cimke) far, a konstansnak (konst) abs. A 

változó típusa a változó memóriaméretét, a címke típusa a memóriában elfoglalt helyét, a konstans 

típusa az abszolútértékre utal. 

Az extrn direktíva lehetséges típusait táblázatban foglaltam össze. 

típus objektum típus méret 

byte változó 1 bájt 

word változó 1 szó 

dword változó 2 szó 

qword változó 4 szó 

tbyte változó 10 bájt 

név struktúra a deklaráció helyén 

név rekord a deklaráció helyén 

near címke közeli 

far cimke távoli 

abs konstan 17 bites szám típusa mindig 1 szó 

      32. táblázat  

Az end direktíva 
Alkalmazása az assembly programozásban szinte kötelező, mert evvel választjuk el egymástól a 

modulokat, a deklarált szegmenseket, alprogramokat és zárjuk le a főprogramot. Programszerű 

bemutatása a kezdetektől megtörtént, így csak frissítésként néhány előfordulása. Szintaxisa 
felhasználásfüggő. 

A főprogramban szintaxisa 

end [címke neve] 

Számtalan alkalmazás látható a 138.programban, minden program small modelű, amire jellemző a 
több szegmensdeklarálható mellett, hogy egy főprogramot tartalmaz. A főprogram a  

start: 

 nevű címkével kezdődik. Ezt a programkezdetű címkét zárjuk le az  

;fprog.exe 

model small 
adat segment word public 

 extrn szam: word 

 extrn cimke: far 
 extrn konst: abs  

adat ends 

kod segment  

 assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 mov cx,szam 

 mov bx,konst 

 add bx, cx 
 jmp cimke 

kod ends 

end start 

;mod1.obj 

mod_1 segment word public 
 szam dw 12  

 public szam 

 konst  012h 
 public konst 

 public cimke 

cimke:  mov ax,02h 

 mov bx,14d 
 add ax,bx 

 exitcode 0 

mod_1 ends 

end 

138. program 
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end start 

utasítássorral, ahol az end direktva után a címke nevét adjuk meg. Az utasítás kiadása után a fordító a 

további szövegrészt nem veszi figyelembe, sőt hibajelzést sem ad az end utáni utasítássorok létezése 
miatt. 

További két end utasítást vizsgálok az eljáráshoz és a szegmenshez tartozó lezárásokat. 

Az eljárás szintaxisa 
név endp 

Az eljárás lezárására alkalmazott end utasítás kiegészül a procedure kulcsszó első betűjével, a p-vel. 

A szegmens szintaxisa 

név ends 

Hasonlóan az eljáráshoz, csak most a szegmens első betűjét az s-t csatoljuk az end utasításhoz. 

Macro létrehozása  

Makrók az eljárások adta lehetőségeket kiegészítve az absztrakció megvalósítását teszi lehetővé. Az 
objektum orientált programozás előfutárai. Makróval név, szöveg, kódot tartalmazó blokk többszöri 

felhasználását tesszük lehetővé a programon belül. A makró több mint egyszerű programrész 

kiváltása. Az assembler makrooperátorként kezelve nagy rugalmasságot ad a makrók tervezésében. 
Egymással kombinálva képes kezelni az egymásba ágyazott makrókat, 

A makrókat két nagy csoportba soroljuk, az egyszerű makrókat szöveg (text) makróknak, a beágyazott 

makrókat többsoros (multiline) makróknak nevezzük. 

Egysoros makrók 
A szöveges makrók, egy azonosító tulajdonságú szimbólum, aminek tartalma szöveg és ez a szöveg, 

karakterekből épül fel. Későbbiekben erre a szimbólumra hívatkozva annak tartalma kerül 

felhasználásra. 

Egysoros makró létrehozása szimbólummal. 

A makró szintaxisa 

szimbólum db szöveg 

Az assembler, ha találkozik a szimbólum –mal, ami egy szöveges makro, akkok elvégzi azt az 
utasítássorozatot, ami az utasítássorban megjelenő szöveg szövegkezeléséhez szükséges. A 

szimbólummal létrehozott makró megfelel a sztringet tartalmazó változónak.  

  
 

 

 
A 139.program egysoros makrója szov azonosító 

tulajdonságú szimbólummal jelenik meg, tartalma 

’Zimmermann$’ szöveg, első karakterére mutató 

memóriacím, amit $ direktívával zártam le. Kiíráskor az ax 
regiszter felső bájtja ah, értéke 09h, a sztring kiírás 

utasításkódja a szov makrót mozgatj dx-be  bájtonként. A 

kiíratást DOS végzi, az int 21h megszakítással. 
 

 

 
 

 

 

 
 

model small 

adat segment 

 szov db 'Zimmermann$'  
adat ends 

kod segment  

 assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov ah,09h 
 mov dx,offset szov 

 int 21h 

 exitcode 0  
kod ends 

end start 

139. program 
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Egysoros makró létrehozása equ direktívával 

A feladat hasonló az előzőekhez, a változás annyi, hogy sztringkonstansként deklaráljuk a makrót az 
equ direktíva segítségével. Az equ direktíva követelményét teljesítve az egysoros makró szintaxisa az 

alábbi lesz: 

név equ érték 

Az értéknek most sztringnek kell lennie. 

A makro szintaxisa ezek után 

név equ szöveg 

A következő program az egysoros makro egy lehetséges 
felhasználását mutatja be, az előző példához hasonlóan, 

mégpedig a szöveg kiírását a kéernyőre.  

A makrónk az abc névvel azonosítjuk, tartama ’Zimmermann$’. 
A kiíráshoz közölni kell a bájtos szerkezetet, ezért létrehozunk 

egy bájt típusú abc makrót kezelő változót, sztring névvel. A 

sztring változó memória címe egyező az abc makróéval, így 
bájtonként ofszetelve ki tudjuk iratni annak tartalmát. 

Az abc makro lényegében agy szövegkonstanst is jelent. 

 

 
 

 

 
Az egysoros szövegmakrók tulajdonsága, hogy biztosítja a szövegkezelés műveleteit, ezek a felfűzés, 

csonkolás, pozícionálás és karakterek száma. 

Sztring műveletek 

Karakterek felfűzése, konkanetálás 
 

A felfűzést a catstr direktíva végzi, 

szintaxisa, 

név catstr sztring,[sztring] 

A felfűzés balról jobbra megy végbe, 

szintaktikai követelménye a programban 
alkalmazott sztringek csatolása 

,< , >, 

jelsorozat. A poz sztring tartalmazza az 

adat szegmens lezárását. 
Négy sztringet hoztam létre, abc, abc1, 

abc2, poz nevűeket. Az abc3 makró egy új 

szövegmakró, az előző sztringek 
felfűzésével jött létre. Kiíráshoz megint a 

sztring változót használtam. 

 
 

 

 

 
 

 

model small 
adat segment 

 abc equ 'Zimmermann$' 

 sztring db abc 
adat ends 

kod segment  

 assume cs:kod,ds:adat 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 mov ah,09h 
 mov dx,offset sztring 

 int 21h 

 exitcode 0  
kod ends 

end start 

140. program 

model small 

adat segment 

 abc equ 'abc' 
 abc1 equ 'ABC' 

 abc2 equ 'def'  

 poz equ ', $' 
 abc3 catstr abc,<,>,abc1,<,>,abc2,<,>,poz 

 sztring db abc3 

adat ends 

kod segment  
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mov ah,09h 

 mov dx,offset sztring 

 int 21h 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

141. program 
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A makrók hossza, karaktereinek száma. 

A makrók hosszát, tehát a karakterek számát a sizestr direktíva segítségével oldhatjuk meg. 

Szintaktikai felépítése, 
név sizestr makró_string 

 

A programban az abc makró az assembly szöveget 
tartalmazza.  

abc equ <assembly> 

A következő deklaráció neve abc_length majd a direktíva 

sizestr és végül a szövegmakró neve, abc. 
A kódszegmensben is megadható sizestr utasítás, a kiírás 

előtt, 

abc_length sizestr abc 
mov ah,02h 

mov dx,abc_length 

add dx,030h 
int 21h 

 

de ekkor az datszegmensből kivesszük. 

 
 

 

 
 

Makrók karaktereinek pozíciója 

A szöveges makrókban megkereshetjük egy karakternek a helyét, ha megadjuk a bázisértékű sztringet 

emiben keressük a karaktert. Az instr direktíva szintaxisa, 
név instr sztring1,sztring2 

   

Az abc szöveges makró az assembly szó karaktereit 
tartalmazza, deklarálva az adatszegmensben. A 143.program 

annyiban változott, hogy eljárásban adtam meg a kiírást. 

kiir proc 
 mov ah,02h 

 mov dx,abc_instr 

 add dx,030h 

 int 21h 
 ret 

endp 

A főprogramban a 

abc_instr instr abc,< e > 

utasítássorban az abc_instr a szintaxis neve, az instr a 

direktíva, az abc a kijelölt bázissztring, az e a keresett 
karakter sorszáma az assembly szó a betűjétől, ha az az első. 

Az értéket a név adja vissza. 

 

 
 

 

 
 

model small 

adat segment 

 abc equ <assembly> 
 abc_length sizestr abc 

adat ends 

kod segment  
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 mov ah,02h 

 mov dx,abc_length 

 add dx,030h 
 int 21h 

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

142. program 

model small 

adat segment 

 abc equ <assembly> 
adat ends 

kod segment  

 assume cs:kod,ds:adat 
kiir proc 

 mov ah,02h 

 mov dx,abc_instr 

 add dx,030h 
 int 21h 

 ret 

endp 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 abc_instr instr abc,< e > 

 call kiir 

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

143. program 
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Makró karaktereinek elhagyása. 

A makrók szövegeiből az egyes karakterek elhagyását a szöveg csonkolásának is nevezzük. A feladat 

végrehajtására a substr direktíva szolgál. A direktíva szintaxisa 

név substr sztring, szám1,szám2 

A fordítók különböző képpen kezeli az utasítást, van olyan ami  hibajelzést ad, nem definiált 

szimbólumra hívatkozva.  
 

 

 

 
A 144.program deklarációs része tartalmazza a lanc nevű 

egysoros makrót, amit a 

sztring substr lanc,3,8 

programban elhelyezett utasítássorral létrehoz egy új, de 

csonkolt egysoros makrót.  A létrejött makró neve sztring, 

tartalma a lanc makrónak harmadik karaktertől kezdődően 
leszámolt nyolc karaktere, tehát cdeghijk karakterek. 

 

 

 
 

 

 
 

Többsoros (multiline) makrók 

A többsoros makrók utasításai szerint több féle lehet. Első változata, mikor utasításai egysoros makrók 

egymásutánjai, és szöveges makrójellege miatt összefüggő szövegsort alkotnak. A második változat az 
ismétlőmakró, ez indítje el, a makro utasítások ismétlését bizonyos időközönként. Végül egy területért 

felelős makró, amit megfelelő időnként kell elindítania. Funkciótól függetlenűl minden makro azonos 

módon épül fel. 
A makrók algoritmus szerinti felépítése a 

fej 

törzs 

vég 

struktúrát tartalmazza. 

A fej szintaxisa 

név macro formális paraméter[formális paraméter….] 

A makró feje nevével kezdődik, ami az eddigiekkel megegyezően azonosító felépítésű, ez után a 
macro direktíva következik, amit kulcsszó tulajdonságú szintaktikai követelmény szerint kell leírni. A 

következő a formális paraméter, ha több van, akkor formális paraméter lista és vesszővel tagoljuk.  

A formális paraméternek három attribútuma van, az egyik a neve, a másik az ofszetcíme, a harmadik a 
mérete. A formális paraméter neve (azonosító) és címe fordításkor elfogadásra, illetve meghatározásra 

kerül, méretét paraméterátadáskor veszi fel, amikor az aktuális és formális paramétert összerendeljük, 

és megtörténik azok kiértékelése. Az aktuális és formális paraméter összerendelését és kiértékelését 

paraméterátadásnak nevezzük. 
 

 

 

model small 
adat segment  

 lanc equ <abcdeghijklmn> 

adat ends 

kod segment  
 assume cs:kod,ds:adat 

endp 

start: mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 ;… 

 ;… 

 sztring substr lanc,3,8 

 ;…. 

 exitcode 0 

kod ends 
end start 

144. program 
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A törzs (body) felépítése 

A törzs csak utasításokat, hivatkozásokat tartalmazhat. A fejben lévő formális paraméterlista 
paraméterei felhasználhatók lokális változónak. A törzsben hozhatunk létre lokális változókat, a local 

direktíva segítségével. Az adatszegmensben deklarált változókat és a processzor regisztereket globális 

változóként vesszük figyelembe. 

A vég felépítése 

Egyetlen kulcsszót tartalmaz, ez az endm. Az end direktívából képzet makrobezárást jelent. 

A mintaprogram a paraméterátadásra egy lehetséges megoldás. 

A program egy makrót és annak meghívását 
tartalmazza. A makrót szegmensen belül, de azon kívül 

is létrehozhatjuk. Most a kódszegmensen belül van. 

A makró első sora  

szov macro kar 

a makró feje, ahol a makró neve szov, a macro a 

kulcsszó, a formális paraméter a kar. Ha több formális 
paraméter lenne, akkor a kar után vesszővel tagoltan 

kell felsorolni. 

A makró törzse az utasításokat tartalmazza, 

mov ah,09 
lea dx, kar 

int 21h 

ami most, a sztringek kiírását teszi lehetővé, a DOS 
segítségével. A törzsben nem deklarálhatunk változót, 

csak akkor, ha local direktívával erre kimondottan 

utasítást adunk, most lokális változóként felhasználjuk 

a kar, formális paramétert. A formális paraméter 
felhasználása annyiban előnyös, hogy mérete futási 

időre rögzül. A formális paramétert az assembler egy 

hivatkozással látja el, ami az aktuális paraméterre utal. 
Így beszélhetünk cím szerinti paraméterátadásról. 

 

 
A makró végét az endm kulcsó jelenti. 

A start cimkével kezdődő főprogramban kétszer hívom meg a szov makrót. Első esetben az  

szov lanc 

utasítással, ahol az aktuális paraméter a lanc sztring. Az aktuális paraméter típusa most byte-ból 
felépülő tömb, amit programfutáskor a kar formális paraméter, csak egy hívatkozással rögzít. 

Következő utasítás a 

szov betuk 

ahol a betuk aktuális paraméter a kar formális paraméterrel lesz összerendelve. A paraméter átadás 

követelménye, hogy paraméterlista esetén a formális és aktuális paraméterek számbeli egyezősége 

szükséges és paraméter átadáskor a sorrendiség számít. 
 

 

 

 

model small 

adat segment  
 lanc db 'abcdeghijklm',10,13,'$' 

 betuk dw 'dg','$' 

adat ends 
kod segment  

 assume cs:kod,ds:adat 

szov macro kar 
 mov ah,09 

 lea dx, kar 

 int 21h 

endm 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 szov lanc 

 szov betuk 

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

145. program 
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A következő program erre mutat be egy példát 

A példaprogram egy egyszerű problémát old meg, ez a 

háromszög területének kiszámítása. A számításhoz 
szükséges az alap és a magasság ismerete. A két mennyiség 

szorzatának a fele a háromszög területe. 

A feladat megoldására négy adatot deklaráltam, a,b,T és a 
szov változókban. Külön választottam egy számoló makrót 

szamol néven és egy eredményt megjelenítőt kiir névvel. 

A szamol macró három formális paraméterrel rendelkezik, 

ami rendre, 
alap,magas,terulet 

ezek hordozzák sorrendileg egyezően az aktuális 

paramétereket 
a,b,T 

amit a főprogrami meghívással  

szamol a,b,T 
rendeltem össze. 

A szamol makróban egy szorzást és egy osztást kell 

elvégezni, de mindkettő egyoperandusú művelet, ahol a 

szorzandó és az osztandó mennyiségek byte esetén al 
regiszter tartalma kell, hogy legyen. Ezért mozgatom a 

háromszög két adatát 

mov al,alap 
mov bl,magas 

egy-egy bájt nagyságú regiszterbe. Majd al tartalmát 

megszorzom  

mul bl 

bl regiszter mennyiségével. 

Mivel bl tartalma következőkben nem szükséges, ezért azt 

felülírhatom az osztáshoz szükséges 2 értékkel, 

mov bl,2 

Elvégezve az osztást 

div bl 

átadjuk azt a formális paraméternek 

mov terulet,al 

A formális paraméter és az aktuális paraméter összerendelése miatt T felveszi a terulet értékét. 

Következő kiir makró végzi a megjelenítést. Egy aktuális paraméterrel és egy globális változóval 
megadjuk a kiírás adatait. A globális változó a szov, amit deklaráltam, látható, hogy aktuális és 

formális paraméterként is a szov jelenik meg, amit elhagyhatunk. A makró feje így alakul 

kiir macro meret 

és a meghíváshoz is elegendő egy aktuális paraméter 

kiir T 

A makrón belüli hívatkozás  
lea dx, szov 

elegendő az utasítás elvégzéséhez.  

 

model small 

adat segment  
 a db 4 

 b db 4 

 T db ? 

 szov db 'terfogat:','$' 

szamol macro alap,magas,terulet 

 mov al,alap 

 mov bl,magas 
 mul bl 

 mov bl,2 

 div bl 
 mov terulet,al 

endm 

kiir macro szov,meret 

 mov ah,09 
 lea dx, szov 

 int 21h 

 mov ah,02 
 mov dl,meret 

 add dl,30h 

 int 21h 

endm 
adat ends 

kod segment  

 assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 szamol a,b,T 

 kiir szov,T 

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

146. program 
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Lokális változók deklarálása. 

Előzőekben már említésre került, hogy makrók esetén a formális paramétereket felhasználhatjuk a 

makrón belül lokális változóként. Mivel címszerinti paraméterátadás történt, lényegében a formális 
paraméter megkapja az aktuális paraméter címét és ezek után e címen lévő értékével dolgozik. A 

paraméterátadás iránya mindig ugyan az, vagy aktuális-formális vagy formális-aktuális. Pl a 

146.program-ban a-alap, b-magasság, terület-T paraméterátadás jött létre. Első két esetben az aktuális 
paraméterek (a,b) értékeit megkapta a formális paraméter (alap, magasság), de a terület formális 

paraméter értékét vette fel T aktuális paraméter. 

Összegezve a makró lokális változója lehet a fejben lévő formális paraméterlista változói, de a 

törzsben is létrehozhatunk makróváltozókat a local kulcsszó segítségével. A deklaráció szintaxisa 

local változó,[változó…] 

A local direktíva kiadása után felsoroljuk a változókat. A felsorolás után következik a változók 

specifikuma, amiben megadjuk a méretét és értékét. 

A 147.program a 3 és az 5 számjegyeket összeadja és kiírja a 

DOS ablakba. A 3 értéket az aktp nevesített konstans hordozza,  

aktp equ 3 

amit, az adat szegmensben deklaráltam, de aktuális 

paraméterként használom.  

loc aktp 

A makro neve loc és egy formális paramétere van locp névvel,  

loc macro locp 

ami a makró formális paramétere. 

A makró törzsében a local direktíva után egyetlen egy lokális 
változót adtam meg a fordítónak ert névvel. 

local ert 

A következő sorban megadtam a neve mellett, méretét és 

értékét. 

ert db 5 

A DOS-os kiíratás miatt, makróban deklarált lokális változókat 

regiszteren keresztűl teszem láthatóvá és használom, mint 
globális változó. 

Több lokális változó esetén a local direktíva után felsorolást kell 

alkalmazni, majd soronként meg kell adni a méretét és értékét. 

local ert,cimke 

ert db 5 

címke label 

Előző program kiegészítése egy cimkével, amit makrón belül használhatunk. 
A 146. és 147. programban a lokális -, globális változó generál egy újabb problémát, ez a láthatósági 

probléma, ami annyit jelent, hogy egy-egy változó a program futásakor honnan érhető el. A két 

esetben az assembly nyelv assemblere a makrót az általunk ismert alprogramként kezeli, ami azt 
jelenti, hogy a főprogrammal együt fordítható. Így a lokális változók és a formális paramétere csak a 

beágyazott makróban érhető el, a főprogramban nem, míg a főprogramban deklarált változók vagy 

azok aktuális paraméterként felhasználva a makróban is elérhetők. 

 

model small 

adat segment  
 aktp equ 3 

adat ends 

loc macro locp 

    local ert  

       ert db 5 

    mov bl,0 

    add bl,locp 

    add bl, ert 

      mov ah,02 

      mov dl, bl 
      add dl, 30h 

      int 21h 

endm 

kod segment  
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds, ax  

 loc aktp 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

147. program 
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Makró létrehozásának és meghívásának lehetőségei. 

Paraméter nélküli makró 

A paraméter nélküli makróban nem jön létre paraméter átadás, ezért a 
fej-ben formális paraméter nincs.  A model megadása után 

létrehozhatjuk a makrót,  

loc macro   
      mov ah,02 

      mov dl,'A' 

      int 21h 

endm 
Az egyszerűsített  

.code 

 szegmenshivásban, a makrót a  
loc 

nevével aktivizáljuk. 

Egy karakter átadása 
A makrónak a fej-ben egy formális paramétere van, ez a kar.  

loc macro kar 

Ezt a formális paramétert kétszer hívjuk meg a kódszegmensből úgy, 

hogy aktuális paraméterként a 

loc ’A’ 

hívással ’A’ hexa  41h értéket kapja meg kiírásra, majd a 

mov al,'D' 

uasítással al regiszterbe beírjuk ’D’ hexa értékét 44h-t. A regisztert 

aktuális paraméterként alkalmazzva másodszor is megyhívjuk 

loc al 

 a makrót. 
 

Standard I/O művelet makróval. 

A BIOS int 21h,0Ah megszakítást, ami a pufferelt billentyűzet 
bemenet, makro megvalósítása a 150.programban. A megszakítás 

kér egy olyan kétértékű tömböt, ahol az első értékhelyen meg 

kell adni a billentyűről fogadott karakterek számának eggyel 
növelt értékét, a második helyen, a visszaadott értékkel 

rendelkező karakterek számát, aminek nullánál nagyob értékűnek 

kell lennie. A bemenetet fogadó puffer deklarációja  

inp db 15,1 dup (?) 
A tárolás a ds adatregiszterben, az I/O kapcsolatot a dx regiszter 

adja a 0Ah billentyűkezelésnek. Így a makrót ennek megfelelően 

kell kialakítani. 
loc macro sztring   

 mov dx,offset sztring 

 mov ah,0Ah      
 int 21h 

endm 

Az aktuális paraméter az inp, amivel megadtam a kezdőértéket, 

így 14 karakter kerül a képernyőre a billenytűzetről. Most a 
karakterek értékeit ne kezelje, ezért 1. 

 

model small 
loc macro   

      mov ah,02 

      mov dl,'A' 
      int 21h 

endm 

.code 
 loc  

 exitcode 0 

end 

148. program 

model small 

loc macro kar   
      mov ah,02 

      mov dl,kar 

      int 21h 

endm 
.code 

 loc 'A' 

 mov al,'D' 
 loc al 

 exitcode 0 

end 

149. program 

model small 

adat segment 

 inp db 15,1 dup (?) 
adat ends 

loc macro sztring   

 mov dx,offset sztring 

 mov ah,0Ah      
 int 21h 

endm 

kod segment 
 assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax  

 loc inp 

 exitcode 0 

kod ends 
end start 

150. program 
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Egy billentyű beolvasása makróval. 

Saját objektum nem lévén visszatérhetünk az egyszerű kódszegmens 

meghíváshoz. 
A makro a billentyűzetről bekér egy értéket és azt az al regiszterben tárolja 

és kiírja a DOS ablakba. A feladot az int 21h, 01h megszakítással 

végeztetjük el. Ezért a makrónak ezt a két utasítássort kell tartalmaznia, 

mov ah,01h      

int 21h 

A makróhívás a kódszegmensből paraméter nélkül történik. 

loc 
 

Kurzor pozícionálása makróval.  

A BIOS megszakításait használom a 10h-t és a 16h-t. Kurzor 
pozícióját a BIOS 10h, 02h megszakítás adja. Egy megszakításra 

vonatkozó feladat több utasítássor kiadásával megy végbe. Az első 

sor a kapcsolat meghatározása és ezt, ah értékének megadásával 
kezdjük. A 02h érték a kurzor pozícióra (Set Cursor Position) 

vonatkozik. A kezelhető ablakot karakterek elhelyezéseként a BIOS 

–nak 25 sorban és 80 oszlopban adtam meg a torol macro-ban. 

Ebben a kétdimenziós karakterablakban kell megadni a kurzor 
helyét, sor- és oszlop értékeként. Ezt dx regiszterben tehetjük meg 

úgy, hogy dh-ban megadjuk sor számát, dl-ben az oszlop számát. Az 

utasítássort a BIOS megszakítás sorszámával zárjuk le. Összegezve 
az elmondottak algoritmus sorait kapjuk 

mov ah,02h    

mov dh, 12 

mov dl, 40   
int 10h 

Ezek a sorok a c_poz macro sorai, amihez paraméter sem szükséges. 

A további két makro az eredmény pontos megjelenítését szolgálja. A  

torol macro 

-ban kiválasztjuk a videó üzemmódot, ezzel a DOS ablak törlését 

végeztetjük el, az int 10h, 00h (Set Video Mode) megszakítással. A 
megszakítás, ah értéke 00h kell lennie, al értékének 

megválasztásával a képernyő típusát adjuk meg. Legyen al értéke 03h, akkor 80x25 16 color text 

(CGA, EGA, MCGA, VGA) monitort választunk. 

A programot meg kell állítani, hogy lássuk a két makró lefutása után hol tart a kurzur, ellenkező 
esetben, csak a sort tudjuk azonosítani, az oszlopot nem. Ezért a  

var macro 

megállítja a program futását, hogy látható legyen a kurzor pozíciója. Egy billentyű leütésére és a 

karakter bevitelére vár, ha megtörtént a programfutás folytatatódik. Ez a makró az int 16h,00h ( Wait 

for Keypress and Read Character). Ahhoz, hogy az előzőek megtörténjenek al értékét 00h –ra 

kell állítani. Összegezve, a billentyűvárás programfutás leállításával ax regiszter kinullázását jelenti, 

int 16h megszakítás alkalmazásával. 

A makró meghívásokat úgy kell összeállítani, hogy a programvezérlés, valósidőben logikus legyen, 
tehát ez a töröl, pozícionál, megállít sorrend, természetesen a hozzátartozó makrónevekkel. 

 

 

model small 

loc macro   
 mov ah,01h      

 int 21h 

endm 
.code 

 loc  

 exitcode 0 

end 

151. program 

model small 

c_poz macro  

 mov ah,02h    
 mov dh, 12 

 mov dl, 40   

 int 10h 

endm 
torol macro 

 mov ah,00 

 mov al,03h 
 int 10h  

endm 

var macro 
 xor ax,ax 

 int 16h 

endm 

.code 
 torol 

 c_poz  

 var 
 exitcode 0 

end 
152. program 
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Szöveg kiíratása DOS megszakítással. 

 

 
 

 

 
A kiíratást a makró tartalmazza, ami int 21h,09h . A makró 

paraméterként kapja meg a szöveget úgy, hogy először az 

st1 globális változót rendelem aktuális paraméternek, majd 

az st2-t. A formális paraméter mindig a makrófejben lévő 
sztring azonosító. A sztring formális paramétert lokális 

változóként használom a makrón belül. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Memóriértékek cseréje 

 

 
A program két érték (6,9) felcserélését végzi el. A b1 és b2 globális 

változó hordozza az értéket, majd makró meghívásakor  

csere b1,b2 

lesznek aktuális paraméterek. A formális paraméterek sz1, sz2, ami 

lokális változó lesz. A szegmensmemória két címén lévő értéket 

közvetlenül nem lehet átírni, ezért kell egy azonos méretű regiszter, 
ez az al. 

mov al,sz1 

A cserét az xchg assembly mnemonic-kal oldom meg.  

xchg al,sz2 
Majd átadom az az aktuális paraméternek.  

mov sz1,al 

Így a visszaadott értéke bl-nek és b2-nek 9,6 lesz. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

model small 
adat segment 

 st1 db 'Zimmermann',10,13 

 st2 db 'Jozsef',10,13,'$' 

adat ends 
monitor macro sztring  

 mov ah,09h    

 mov dx, offset sztring 
 int 21h 

endm 

kod segment 

   assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 monitor st1 

 monitor st2 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

 
153. program 

model small 

adat segment 
 b1 db 6 

 b2 db 9 

adat ends 
csere macro sz1,sz2  

 mov al,sz1 

 xchg al,sz2 

 mov sz1,al 
endm 

kod segment 

   assume cs:kod,ds:adat 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 csere b1,b2 

 exitcode 0 

kod ends 

end start 

154. program 
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Tömb feltőltése 

 

 
Az adat szegmensben deklarált 3 értékhelyel rendelkező tömböt  

t1 db 3 dup (?) 

töltöm fel, a mia makróban locális változóként létrehozott tömb 
értékeivel. A makró paraméterként kapja a feltöltendő tömböt a 

főprogrami meghívással. 

mia t1 

 A t1 globális változó az aktuális paraméter, a mia makró 
meghívásakor a tmb formális paraméter megkapja t1 címét, így 

rendelkezik t1 szegmensmemória címével és méretével.  A t2, a 

mia makró lokális tömbje, értékeit csak regiszteren keresztül 
adhatom át az azonos tömbszerkezetű formális paraméternek. Ezt 

egyenként végezhetem el, ezért a 3 értékre, egy előírt lépésszámú 

ciklust alkalmaztam. 
cikl: 

 mov al,t2[si] 

 mov tmb[si],al 

 add si,1 
 loop cikl 

A deklarált t2 lokális változó szegmensmemória helye a 

főprogramból nem érhető el. 
 

 

 

 
  

model small 

adat segment 
 t1 db 3 dup (?) 

adat ends 

mia macro tmb  
 local t2,cikl 

          t2 db 15,67,85 

 mov cx,2 

 mov si,0 
 cikl: 

 mov al,t2[si] 

 mov tmb[si],al 
 add si,1 

 loop cikl 

endm 

kod segment 
   assume cs:kod,ds:adat 

start: 

 mov ax,adat 
 mov ds,ax 

 mia t1 

 exitcode 0 
kod ends 

end start 

155. program 
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6.6 Fájlezelkési lehetőségek 

Az assembly nyelvben a fájlkezelés lehetőségeit az int 21h, DOS megszakítások szolgáltatják, az I/O 
kapcsolatok keretein belül. A fájlekezés lehetőségei: 

 új fájl létrehozása 

 meglévő fájl megnyitása 

 fájl olvasása 

 fájl írása 

 fájl bezárása 

 fájl törlése 

Az előzőekben felsoroltakat fájlműveleteknek is nevezzük. A műveletek elvégzéséhez szükséges első 
tevékenység az, hogy a DOS-nak megmondjuk, hogy melyik fájlról van szó. A fájt, a DOS számára, 

azonosítja a fájl neve. Az assembly forráskódban az 

adatszegmensben adjuk meg a fájl nevét, aminek előírt szintaxisa 
van, ez nem más, mint ASCII kódokból felépülő sztring, aminek 

végét 0-val kell lezárva. 

A mintadeklarációban látható, hogy a fájlnevet (fnev) 

azonosítóként deklaráltam, típusa a sztring miatt bájt (db), amit 
aposztrofok között kell megadni, úgy hogy megadjuk a helyét, 

ami valamelyik meghajtó, most c:\ és az elérési útvonalat. 

Látjuk, hogy a szoveg.txt nevű szövegfájlunk a pr mappában van. 
A végén bezárjuk az aposztrofot és vesszővel tagolva 0-t írunk, 

ami jelzi, hogy fájlnévről és a fájl elérési útvonaláról van szó. 

A fájl létrehozásakor egy fájlazonosítót (file handle) vagy fájlkezelőt, kell megadni, amit későbbiek a 

fájl megnyitásakor a fájl neve helyett rendelünk hozzá. A fájlkezelő egy 16 bites szám, aminek minden 
bitje a fájl leírását adja meg.  

Amikor létrehozunk egy fájlt, akkor meg kell adni a fájlkezelőnek a fájlatttributumait, ezt cx 

regiszterrel kell közölni. 

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

CX:                    

 

A cx regiszter bitjeinek értelmezése helyértékek szerint: 

0  1, ha csak olvasható 

1 rejtett 

2 rendszer 

3 kötetcímkéje 

4 könyvtár értéke 0 

5 archív 

 33. táblázat 

 

 
Általában cx értéke nulla, de cx értéke akkor is nulla, ha a fájlművelet sikeres volt. Ha a fájlművelet 

sikertelen az átviteli flag CF értéke 1 és ax regiszter tartalmaz egy hibakódot. 

 

 
 

 

adat segment 

      fnev db 'c:\pr\szoveg.txt',0 
     kiir db 'Halljam magam?$' 

     beolv db 15 dup (0) 

     fleiro dw 0 

adat ends 

156. program 
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Fájlműveletek. 

6.6.1 Új fájl létrehozása: 3Ch, 5Bh 

A fájl nevének deklarációja után az ah regiszternek meg kell adni a fájl létrehozására szóló utasítást, 
ami 3Ch.  

mov ah,3ch 

A fájl tulajdonságát, attribútumait a cx regiszternek kell 

tartalmaznia.   
mov cx,00000000b 

A 33.táblázat szerint kell cx tartalmát kiértékelni, most az egyes 

helyeken beállított értékek nullák, így az ott lévő tulajdonságok 
nem érvényesülnek, pl.: a legkisebb helyérték nullája jelenti, hogy 

nem csak olvasható a fájl, az előtte lévő  jelenti, hogy nem rejtett, 

stb.. 
A fájl ofszet helyét az adatszegmensben a dx regiszternek 

megadott fájlnév fogja meghatározni ds:dx. 

lea dx,fnev 

A létrehozást DOS megszakítással hozzuk létre, 
int 21h 

A fájl létrehozása közben keletkezett hibára cf értéke 1 lesz, ezt kihasználva egy megadott cimkére 

léphetünk. 
jc hiba 

A fájl létrehozásakor ax-ben megkapjuk a fájlhoz tartozó fájlleírót (file handle), amit a DOS rendszer 

ad át ax regiszternek, ez egy előjel nélküli egész érték. Értéke rendszerfüggő, nekem 5ax  ezt a 

megőrzés érdekében fleiro-ba mozgatjuk. 

mov fleiro,ax 

A fájlkezelésben hibát eredményez, ha már egy létező fájlnévvel szeretnénk új fájlt létrehozni, ezt az 

alkalmazott operációs rendszerek DOS része nem engedélyezi. Akkor is hibát kapunk, ha csak 

olvasható fájlt akarunk új fájlként létrehozni.  

Korábbi DOS-os alkalmazásokban a fájl létrehozását megvalósíthattuk ah-nak adott 5bh értékkel is. A 
3ch és 5bh utasításértékek között az a különbség, hogy már meglévő fájl 3ch alkalmazásakor a 

tartalma felülíródik, míg 5bh esetén nem.  

6.6.2 Fájl megnyitása: 3Dh 

A fájl megnyitásával ah-ba 3dh értéket adunk, al értéke a fájl attributumát tartalmazza, ami 0 érték 
esetén olvasható fájlt, 1 értéknél írható fájlt és 2 érték esetén 

írható/olvasható fájlt jelent. A mintamakróban a fájlt írható/olvasható 

formában nyitottam meg. 

mov ax,3d02h 

A fájl ds:dx helyét a dx –re mozgatot fájlnév határozza meg. 

lea dx,fnev 

Az összerendeléseket DOS megszakítással végeztetjük el. 

int 21h 

Megnyitási hiba esetén 1jc   értékkor a hiba cimkére kerül a vezérlés, ha 0jc  , akkor a következő 

utasítás végrehajtása következik. 

Hibamentes megnyitás esetén a fleiro értéke 1-el nő, így 6 lesz.  

fkreal macro 
mov ah,3ch 

mov cx,00000000b 

lea dx,fnev 
int 21h 

jc hiba 

mov fleiro,ax 

endm 

1. makró 

nyit macro 

mov ah,3dh 

mov al, 02h 
lea dx,fnev 

int 21h 

jc hiba 
mov fleiro,ax 

endm 

2. makró 
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Itt kell megjegyezni, hogy a létrehozott fájl fájleíró értéke mindig ugyan az (5), megnyitott fájl értéke 

ettől eltér, értéke 6. Előzőek miatt egy fájlművelet csak nyitott fájl esetén végezhető el, annak 

megtörténte után a fájlt be kell zárni. 

6.6.3 Fájl bezárása: 3Eh 

A fájlművelet után a fájl bezárását meg kell tenni, amit ah-nak 3eh 

értékre való változtatásával érünk el.  

mov ah,3eh 

A nyitott fájl fájleíróját (6) kell megadni bx regiszternek. 

mov bx,fleiro 

A fájl bezárását a DOS fogja elvégezni, a meghívott megszakítással. 

int 21h 

A bezárt fájlon fájlműveletet nem lehet elvégezni. 

6.6.4 Fájl tartalmának olvasása: 3Fh 

Fájl olvasása csak megnyitott fájl esetén lehetséges. A megnyitott fájlnak olvashatónak kell lennie, 
ezért írásra megnyitott fájlt olvasni nem lehet. A fájl olvasása az ah 

értékének 3fh értékreállítással történik.  

mov ah,3fh 

Az utasítással a fájlból bájtonként tudunk beolvasni, bájtba. A megnyitott 

fájl, fájleíróját (6) bx-nek kell megadni. 

mov bx,fleiro 

A beolvasott bájtmennyiséget cx értéke figyeli, ezért meg kell adni az 

beolvasandó mennyiséget, ez most 15. 

mov cx,15 

A beolvasás kezdőcíme a beolv objektumnak ds szegmensben elhelyezett ofszetcíme. A beolv 
objektumot az adatszegmensben deklarálni kell. Méretét a beolvasandó mennyiség határozza meg, a 

programban ez egy 15 darab bájt méretű adat. A beolv ofszetcímét a  

lea dx,beolv 

állítjuk a kezdőértékre. 

Olvasás befejeztével ax tartalmazni fogja a beolvasát bájtok mennyiségét. 

6.6.5 Írás fájlba: 40h 

Írás fájlba csak írásra megnyitott fájlban lehetséges. Hasonlóan kell 
eljárni, mint olvasásnál, itt is bájtonként írjuk ki az adatokat, ezért azt 

számolni kell és tudni kell a kiírandó adatok helyét. Az írás utasításának 

DOS –hoz tartozó értéke 40h, 
mov ah,40h 

A megnyitott fájl, fájleíróját (6) bx regiszterbe mozgatom,  

mov bx,fleiro 

A kiírandó adatok a kiir tömbben vannak. A tömbben a 'Halljam 
magam?$' sztringet helyeztem el, aminek 15 karaktere van.  

A kiírandó karaktermennyiséget 

mov cx,15 

bezar macro 
mov ah,3eh 

mov bx,fleiro 

int 21h 

endm 

3. makró 

olvas macro 

mov ah,3fh 

mov bx,fleiro 
mov cx,15 

lea dx,beolv 

int 21h 

jc hiba 

endm 

4. makró 

irf macro 
 mov ah,40h 

 mov bx,fleiro 

 mov cx,15 
 lea dx,kiir 

 int 21h 

 jc hiba 

endm 

5. makró 
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utasítással állítottam be. 

A 15 karakter utolsója a $, ami az írás befejezését jelenti, ez az utolsó olvasott memóriacím, a ds:dx-

ben. A kezdő ds:dx pozíciót most is a 
lea dx,kiir 

adja. 

Az írást itt is DOS megszakítás végzi. 
Hiba esetén a hiba cimkére kerül a vezérlés. 

jc hiba 

6.6.6 Fájlmutató mozgatása: 42h 

Ha egy fájl nagyobb, mint 64kb, akkor használható a 42h utasításérték. 
Segítségével mozgatjuk a fájlmutatót az új helyzetbe.  

mov ah,42h 

A relatív pozíciót al értékével adjuk meg, a lehetséges értéket, 0 a fájl 
kezdete, 1 az aktuális helyzet és 2 fájl vége. 

mov al,00h 

A fájlleírót most is bx regiszter kapja 

mov bx, fleiro 
A cx: dx értéke megadja, a bájt helyét a fájlban. A fájlt 64 KB-os 

egységekre bontjuk, pl. egy 652 KB 11 db, 0-10 sorszámmal 

meghatározott egységre bontható. Ezt az egység sorszámát cx-nek kell 
megadni. Míg a 64 kbyte-os egységen belüli bájtpozíciót, ami 0-65000 

sorszámot vehet fel, dx tartalmazza. A 64 kbyte-on belüli pozíciót al 

regiszterrel is közölni kell, ha annak értéke 0 (eleje), 1 (közepe), 2 (vége) lehetséges. A tényleges 
pozíciót al, cx:dx  együttesen határozzák 

meg. 

A fájlmutatóra készült program, egy 

fájlmutató konkrét pozícionálását mutatja 
be.  A vga.txt fájl 652 kbyte méretű. 

Ebből a fájblól 64 kbyte mennyiséget 

tudunk egyszerre átmásolni a szoveg.txt 
fájlba. A vga.txt 11db 64 kbyte részre 

osztható.  

A 157.program adat segment-ben négy 

változót deklaráltam, ebből két fájlt 
(fonev, finev), egy puffertömböt (beolv) és 

egy fájlazonosító (fleiro). Létrehoztam az 

összes makrót, amik szükségesek az 
algoritmus lafutásához. 

A start: után összerendeltem az 

adatszegmens kezdőcímét, majd a  
nyit fonev 

makróval megnyitotam a vga.txt fájlt. A 

nyitott fájl fájlazonosítóját kapja a 

fájlmutatót kezelő makró, az 
fm macro 

amivel azonosítja a vga.txt fájlt. Az fm 

macro-ban a 6. makró szerint beállítom az 
olvasáshoz szükséges fájlmutatót. Az 

olvas makró a beállított fájlmutatótól 

kezdve 65000 bájtot olvas be a beolv 

puffertömbbe.  

fm macro 

mov ah,42h  

mov al,00h 

mov bx,fleiro 

mov cx,1  

 mov dx,1  

 int 21h  

 jc hiba 

endm 

6. makró 

157. program 

model small 

adat segment 
 fonev db 'c:\pr\vga.txt',0 
 finev db 'c:\pr\szoveg.txt',0 
 beolv db 65000 dup (0) 
 fleiro dw 0 
adat ends 
kod segment 
 assume cs:kod,ds:adat 

fm macro 
 mov ah,42h  
 mov al,02h 
 mov bx, fleiro 
 mov cx,0 
 mov dx,1 
 int 21h  
 jc hiba 

endm 
nyit macro op 
 mov ax,3d02h 
 lea dx,op 
 int 21h 
 jc hiba 
 mov fleiro,ax 
endm 
olvas macro 

 mov ah,3fh 
 mov bx, fleiro 
 mov cx,65000 
 lea dx, beolv 
 int 21h 
 jc hiba 
endm 

 

bezar macro  

 mov ah,3eh 
 mov bx, fleiro 
 int 21h 
endm 
irf macro  
 mov ah,40h 
 mov bx, fleiro 
 mov cx,65000 

 lea dx, beolv 
 int 21h 
 jc hiba 
endm 
start: 
 mov ax ,adat 
 mov ds,ax 
 nyit fonev 

 fm 
 olvas  
 bezar 
 nyit finev 
 irf 
 bezar 
hiba: 
 exitcode 0 
kod ends 

end start 
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A bezar macro a nyitott fájlt, amit a fájlleíróból (fleiro) azonosít, bezárja. Az írást fájlba azért 

választottam, hogy ellenőrizni lehessen a pozícionálás helyességét és a puffertomb méretét. Ezért 

először szoveg.txt fájlt meg kell nyitni, ezt a nyit macro op paraméterként kapja meg. A megnyitott fájl 
fájlazonosítóját ismerve az írást az irf-be el tudjuk végezni. A program végén természetesen azt e fájt 

is be kell zárni, bezar. 

A programmal gyakorlható a különböző méretű beolvasás ezt a beolv méretének megválasztásával 
tehetjük meg, ügyelve az ugyanekkora mennyiségű olvasásra és írásra. Megadhatjuk a cx értékeként a 

64kB mennyéség sorszámát és dx-nek a szegmensen belüli pozícióját. Relatív pozíciót is 

használhatunk, ha al értékeként 0,1 vagy 2 választunk. Szegmens vége esetén nincs értelme dx 0-tól 

eltérő érték megadására. 

6.6.7 Fájl attributum lekérdezése, beállítás 43h 

A fájl attributumát a cx regiszter alsó hat bitjeinek értéke hordozza, amit a 33. táblázatban foglaltam 

össze. Előzőek szerint egy fájl lehet csak olvasható, rejtett, rendszerfájl, archív, megadható a könyvtár 
és kötetcimkéje. A 43h értékű DOS megszakításra cx alsó helyértékű bitjeire a 34.táblázat ad pontos 

eligazítást. 

CX 

helyérték 
attributum 

5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 0 1 csak olvasható 

0 0 0 0 1 0 rejtett 

0 0 0 1 0 0 rendszer 

0 0 x 0 0 0 nem használt 

0 x 0 0 0 0 nem használt 

1 0 0 0 0 0 archív 
34. táblázat 

 

Az attributum akkor igaz, ha a táblázatban kijelölt helyértéken 1 áll. pl. 000011(2) cx érték esetén a fájl 

rejtett és olvasható. 

Fájl attributum lekérdezés. 

A program helyes működésének ellenőrzéséhez lépjünk be a c:\pr\ mappába és megnézve a szöveg.txt 

tulajdonságok-at, annak állítsuk be az írásvédett és rejtett 

attributumait. Ezt a mellette lévő négyzetre kattintással 

tehetjük meg, a négyzetet kipipáltan kell otthagyni. A fájl a 

kijelölés után nem látható. 

A 158.programot TD-ben F7-el léptetve a programot, 

View/CPU nézetben figyeljük cx regiszter értékét, ami 0003h 

érték lesz, int 21h sor lefutása után. Bináris értékben, 

cx: 0000 0000 0000 0011(b) 

A program az adatszegmensen kívül egy makrót (fattr 

macro) tartalmaz, amit a főprogrammal indítunk el. A 

makróban a megszakítás értékét a  

mov ah,43h 

sorral mozgatjuk, ah regiszterbe. Az al regiszterrel kell 

közölni, hogy lekérdezést vagy attributum beállítást végzünk. 

Ha értékként 00h, akkor lekérdezést, ha 01h, akkor beállítást 

teszünk. A 

mov al, 00h 

model small 

adat segment 

 finev db 'c:\pr\szoveg.txt',0 
adat ends 

kod segment 

 assume cs:kod,ds:adat 
fattr  macro 

 mov ah,43h  

 mov al,00h 

 lea dx,finev 
 int 21h  

 jc hiba 

endm 
start: 

 mov ax,adat 

 mov ds,ax 
 fattr 

hiba: 

 exitcode 0 

kod ends 
end start 

158. program 
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utasítással lekérdezzük a 

lead x, finev 

sorhoz tartozó fájl attributumát. Az 

int 21h 

utasítás lefutása után cx értéke 0003h ami jelenti, hogy írásvédett és rejtett. 

Fájl attributum írása 

 

 

 

 

 

Az előbb megvizsgált szoveg.txt fájl írásvédett, tehát csak 

olvasható, valamint rejtett attributummal rendelkezik, tehát 

nem látható. A következőkben visszaállítom a fájl 

attributumát irhítóra és láthatóra. A lekérdezéstől eltérő 

változás al regiszter értékében 

mov al,01h 

és cx értékének megadásábaban lesznek. 

mov cx,00h 

A változott program lefutása után a fájl látható és írható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 A bővített assembly program 
Megfigyelhető, hogy az eddig megadott assembly programok felépítése a small modelra épült. A small 

modelen kívül létezik más modelformátum is, ez az alkalmazott fordítótól függ. Az assembly program 

is törekszik az újrafelhasználásra, megteremtve az objektumorientált programozási lehetőségét.  

6.7.1 A modell 

Minden processzor tartalmazza a 8086-os családban megtalálható szegmens regisztereket, melyek a 

cs,ds,es és ss. Ezek a regiszterek tartalmaznak legalább egy olyan 16 bites címértékeket, amivel 64 

kbyte fizikai memóriaterület jelülhető ki, 32 bites szegmensek esetén 4 Gbyte, pl 80386. Minden 

szegmens címértéke, rendelkezik egy kezdőcímmel, amit bázisértéknek nevezeünk. 
A tárolt érték a szegmensregiszter által kijelölt memóriaterület a 8086 és 80186 processzorok esetén, 

egyetlen egy, valós módban tárolható. A valós módban a fizikai címszámítás úgy történik, hogy a 

szegmensregisztert szorozzuk 16-al, majd hozzáadjuk az ofszetcímet. Azt el lehet képzelni, hogy a  4, 
16 bites szegmensregiszter egyenként, 64 kbyte-ra bekorlátozza a egy-egy fizikaiszegmens méretét. 

Védett módban a memória szegmentációját táblák határozzák meg, amit descriptor (leíró) táblának 

nevezünk. 

model small 

adat segment 
 finev db 'c:\pr\szoveg.txt',0 

adat ends 

kod segment 
 assume cs:kod,ds:adat 

fattr  macro 

 mov ah,43h  
 mov al,01h 

 mov cx,00h 

 lea dx,finev 

 int 21h  
 jc hiba 

endm 

start: 
 mov ax,adat 

 mov ds,ax 

 fattr 

hiba: 
 exitcode 0 

kod ends 

end start 

159. program 
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Míg a valós mód 16 bites, addig a védett módnak ennél nagyobb szegmenskijelölést kell felhasználni. 

Az operációs rendszernek kell meghatározni, hogy program valós vagy védett üzemmódban futhat, a 

védett módhoz legalább 30386 vagy 30486 processzorok a 4gigabyte szegmens kijelölést szükséges.. 
A 8086 processzorhoz tartozó programok felépítéséhez 4 szegmensregisztert használhatunk fel. Ezek 

felhasználása sokféle programfelépítést eredményezhet. A káosz elkerülése érdekében az assembly 

nyelvű programokban meghatározott, modellek kialakítása történt meg, aminek feladata az volt, hogy 
a magasszintű programozási nyelvhez illeszkedjen. 

 

A legkézenfekvőbb követelmény az utasítások elválasztása az adatoktól. A szétválasztott utasítás és 

adat sorszámozható. A fizikai szegmensekből, logikai szegmenscsoportok alakíthatók ki. Az assembly 
programozásban a modell direktíva határozza meg a szegmens számát, a csoportok kialakítását és azok 

tulajdonságait. 

 
A model direktíva 

A modell direktíva lehetővé teszi, hogy különböző szabványos szegmentációs modellt alakítsunk ki a 

programban. Képes kihasználni azt, hogy a programban speciális eljárásokat alkalmazzunk.  
A model direktíva szintaktikai felépítése 

model [modellmódosító] memóriamodell [kódszegmens neve] 

[,[nyelvmódosító] programozási nyelv] 

[, modellmódosító] 

A memóriamodell és a modellmódosító adja meg a szegmentált memória modelll használó program 

felépítését.  

A szabványos memóriamodell alkalmazható, ha egy általános fordítót feltételezünk, amit speciális 
szegmenshívásokkal aktivizálhatunk. Ezek lehetsége típusai: 

név adattípus 

kód code - 

jelölt adat initialized data DATA 

jelöletlen adat uninitialized data BSS 

távoli jelölt adat far initialized data FAR DATA 

távoli jelöletlen adat far uninitialized data FAR BSS 

konstan constants - 

verem stack - 
35. táblázat 

A kód segmens általában egy a programkódot tartalmazza, de tartalmazhat adatot is. A jelölt adatokat 

tartalmatő szegmenst a magasszintű programozási nyelvek megkülönböztető módon kezelik. Olyan 

kezdőértéket tartalmazhatnak, aminek fontos üzenetértéke van. A jelöletlen adatok lehetnek egyszerű 

adatok vagy verem adatok, amiknek kezdőértéke lényegtelen. A távoli jelölt adatok nem a jelölt adat 
része, de egy változó értéke a távoli szegmens regiszterében elérhető. A távoli jelöletlen adatok, 

hasonlóan az előzőekhez nem része a jelöletlen adatoknak, de egy távoli szegmensmodul jelöletlen 

adata.  

A specifikus memóriamodel határozza meg, hogy ezeket a szegmens regisztereket hogyan tudjuk 

kombinálni. A program írásakor el kell különíteni ezeket a szegmenseket, függetlenül a program 

méretétől. 
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A standard memória modell dírektívái 

modell kód/adat 
szegmens 

tulajdonságok 
méret magyarázat 

tiny near/near 
cs = dgroup 
ds = ss = dgroup 

A kód és 

adatszegmens 

együttesmérete kisebb 
vagy egyenlő 64 

kbyte-nál. 

cs+ds<=64kbyte 

Minden logikai kódszegmens és 

logikai adatszegmens 

kombinációja egy 
adatcsoportban foglalhat helyet, 

vagyis dgroup. A modellt a 

*.com kiterjesztésű futtatható 
assembly fájlok készítésére 

használjuk. A C
++

 nyelv nem 

támogatja ezt a modellt. 

small near/near 
cs = _text 

ds = ss = dgroup 

Külön kód és 

adatszegmensméret, 

ami egyenként kesebb 
vagy egyenlő 64kbyte. 

cs<=64kbyte 

ds<=64kbyte 

A cs szegmens logikailag nem 
osztható egyetlen szegmens. 

Minden adat logikai 

adatszegmense adatcsoportja ds-
nek illetve ss-nek. A 

leggyakrabban használt 

modelltípus az önálló assembly 

programok készítéséhez. 

medium far/near 
cs = module_text 

ds = ss = dgroup 

Kódszegmense külsű 

modul, adatszegmense 

egy 64kbyte mérető 
szegmens. 

ds<= 64kbyte 

Kódszegmense, több szegmenst 

használ egy modulként. 

Adatszegmense egy néven futó 
logikai dgroup. 

compact near/far 
cs = text 
ds = ss = dgroup 

Egyetlen 

kódszegmense van, 
aminek mérete kisebb 

vagy egyenlő 64kbyte. 

Az adatokat elérése 
mutatókkal lehetséges 

cs <= 64kbyte 

Kódszegmense egyetlen 

szegmenst használ. A közeli 
adatok egy csoportban a 

dgroupban. Far mutatókat 

használ a referencia adatok 
elérésére. 

large far/far 

cs = module_text 

ds = ss = dgroup 

több kód és 

adatszegmens 

Kódszegmense, több szegmenst 

használ egy modulként. A közeli 
adatok egy csoportban a 

dgroupban. Far mutatókat 

használ a referencia adatok 
elérésére. 

huge far/far 

cs = module_text 

ds = ss = dgroup 

lehetővé teszi az egyes 

tömbök meghaladjál a 

64 kbyte-t 

Ugyan az, mint a large modell. 

A modell felhasználása 

assemblerfüggő. 

flat near/near 

cs = _text 

ds = ss = flat 

A 80386 nál újabb 

processzorok 

használják csak védett 

módban, nem kötelező 
a szegmensméret 

memóriaelérése 32 

bites 

Ugyan az mint a small, modell, 

de használható a 32bites flat 

memóriamodel. 



Békéscsaba 

2012 

NetSuli 

Bevezetés az Assembly programozásba Zimmermann József 

villamosmérnök 

informatika tanár 

 

 

197 

 

Modellmódosító direktívák 

 nearstack direktíva: a verem szegmenst be kell venni az adatcsoportba (dgroup) és az adatcsoport 

báziscíme a verem aljára kell (SS) mutatasson. 
farstack direktíva: megadja, hogy a veremszegmens nem szerepel az adatcsoportba és nincs kapcsolat 

az adatcsoport és a verem alja (SS) között. 

use16 direktíva: ha a 80386 vagy 80486-os processzor van kiválasztva, akkor a megadott modellban 
minden szegmens 16 bitesre van állítva. 

use32 direktíva: ha a 80386 vagy 80486-os processzor van kiválasztva, akkor a megadott modellban 

minden szegmens 32 bitesre van állítva. 

DOS,OS_DOS direktíva:meghatározza, hogy az alkalmazási platform valós módban van. 
NT,OS_NT direktíva:meghatározza, hogy az alkalmazási platform Win32. 

Programozási nyelv és nyelmódosító direktívák 

Az assembly program kapcsolata magasabb generációs programokhoz, a nyelv megadásával történik. 
A nyelv és a módosító együttes megadása határozza meg a kialakított kapcsolatot, amit a program 

elején vagy végén kell megadni. A nyelv megadásával az assembler autómatikusan megadja a nyelvi 

belépési és kilépési pontot. Az TASM5 a következő prrograminterfészekkel rendelkezik: PASCAl, C, 
CPP (C++), SYSCALL, STDCALL, BASIC, FORTRAN, PROLOG, NOLANGUAGE. Az utóbbi, ha 

nincs nyelv, de akkor is így kezeli, ha nem adunk meg nyelvet. 

További módosító direktívák adhatók meg, amivel bővíthetjük a Windows-hoz kapcsolható 

programokat. Ezek a NORMAL, Windows, ODDNEAR és az ODDFAR direktívák. Ha nem adjuk 
meg a módosító direktívák valamelyikét, akkor a NORMAL direktíva érvényesül. 

A hosszú elméleti bevezető után nézzünk egy egyszerű gyakorlati feladatot. 

 
 

 

A 160. program összefoglalja az assembly 

programmodell egy lehetéses megoldását. 
Ezeddig megadtam a model direktívát majd a 

modell típusát. Típusként a small típust 

használtam.  A jelenlegi példa a model teljes 
kitöltésére ad egy lehetséges megoldást. 

Ismételve a direktíva felépítését a következő 

 

 

model [modellmódosító] memóriamodell [kódszegmens neve] 

[,[nyelvmódosító] programozási nyelv] 

[, modellmódosító] 

Behelyettesítve a 160.programban alkalmazott egyes megoldásokat a következő megfeleltetést 

végezhetünk el. 

model [dos] largel [code] 
[,[normal] C] 

[, nearstack] 

A model direktíva adta lehetőség a programban nincs teljességében kihasználv, mert C 
programmeghívást nem írtam. 

 

model dos large code, normal C, nearstack 

.stack 

.code 

 mov ax,5  

 mov bx,8 

 add al,bl 

 push ax 

 pop bx 

 exitcode 0 

end 

160. program 


