
Computer instruction 

  

" instruction format"بصورة عامة ثالث صيغ من صيغ االيعازات  computerيمتلك ال 

  :. bit 16كل صيغة من هذه الصيغ تمتلك 

وهو "   opcode" العمليةجزء " operation code"يمثل  اإليعازمن صيغة  الجزء األول*

  " .bit 3"يتكون من 

  . opcodeتعتمد في معناها على ال  قيهالمتب bits 13أما ال *

  

*١- memory-reference ins. .: 12يستخدم bit للعنونة address mode  وفيهii=0 

 indirect addressللعنونة الغير مباشرة  ii=0 و  addr. Modeالغير مباشر  العنونةلنوع 

mode.  

*٢- the register-reference inst.:ويمكن التعرف عليه من خالل ال  operation code 

في هذا النوع . من اإليعاز ١٥أي البت ال" ٠"والبت األخير من جهة اليسار يساوى  ١١١وهى 

  " .Ac register"من الصيغة فان اإليعاز يحدد العملية او يقوم بفحص 

 memoryالذاكرة  إشارات إلىفانه ال يحتاج :. .input-output instructاما ال  -٣*

reference  12وال  ١١١معرفته من خالل  ويمكن bits  اإلدخاليستخدم لتحديد نوع عملية 

  .لغرض فحص األداء أوواإلخراج 

بتنفيذها   processorهو تحديد وظيفة عملية معينه لكي يقوم  اإليعازالغرض من  •

 .عليها العمليةتطبيق التي سوف يتم  operands ألوكذلك تحديد 

ويوضح اين سوف يتم خزن  input dataتحتوي على ال  operandsحيث ان ال  •

 .النتائج

هو مواقع في ال  ةعلى عناوين في الذاكرة الرئيسي يحتوي operand fieldحيث ان  •

processor   وهي الregisters. 

 :.بالصيغة التالية register transferاغلب االيعازات تتضمن عمليات  •

   X1=f(X1,X2,…,Xn) 

  .يقوم بخزن النتائج X1حيث ان 

  

  

  



من اجل تقليل .مع االيعاز operandsتمثل عدد ال  nال ،  opcodeهي ال Fحيث ان ال 

من ال  mحجم االيعاز وبالتالي تقليل حجم البرنامجفمن الشائع ان نشير في االيعالز ال 

operands  بشكل واضح وصريح)explicit ( اما البقية فيكون ضمني)impliticit ( بحيث ان

)m<n.(  

تشير  implicit addressاما  main memoryتشير الى  explicit address عادة فان*

  . registerالى 

  

  )80386DX )Addressing modeطرق العنونة في المعالج 

  
**addressing mode:. is a method of specifying an operands. 

  :.لى ثالث فئاتوتقسم طرق العنونة ا. و هي الطريقة التي يتم من خاللها تحديد المعامل

  
1-Register operand addressing mode. 

  
2-Immediate operand addressing mode. 

 

3-Memory operand addressing mode. 

  
1- Register Addressing Mode  

ـــفيهــا يمكــن الوصــول  بواســطة تحديــد المســجل الــداخلي للمعــالج والــذي يكــون حاويــا  operandsلل

لمســـــجالت التـــــي يمكـــــن ان تكـــــون مصـــــدر للبيانـــــات او للمعـــــامالت هـــــي امـــــا ا. )operands(ـللـــــ

   Accumulatorمثـال.)٣.٧(الشــكل رقــم   فــي الجــدولكمــا فــي  المسـجالت الداخليــة للمعــالج

AL,BH       
MOV  AX,BX 

  .AX الى المسجلِ  BXيعني نقل محتويات المسجل -

 AXان المسجل و ) ABCD(يحتوي على  BXان المسجل ) (a) 3.8(نالحظ في الشكل 

كما نالحظ في .فتشير الى الموقع الذي يحتوي على االيعاز) CS,IP(اما . مهمل المحتويات

  .الشكل

يشيران ) IP,CS(والمسجلين ) ABCD(هي ) AX(بعد تنفيذ االيعاز يكون محتوى المسجل -

  ).(b)3.8(الى موقع االيعاز التالي في التنفيذ، كما في الشكل 

  

  



٢- Immediate operand addressing mode  :  

بدال من محتويات المسـجل او موقـع الـذاكرة فهـذا  اإليعازجزء من )operands(ـاذا كان ال

  مثال ، ة العنونة المباشرةقيشير الى طري

  
MOV    AL, 15H  

فهنـا نسـتطيع وضـع قيمتهـا فـي االيعـاز مباشـرة فـي جـزء ، )const(تمثل قيمة ثابتـة " X"اذا كان -

قبــل تنفيــذ االيعــاز امــا بعــد تنفيــذ االيعــاز فيكــون ) (a)3.10(كمــا فــي الشــكل  مثــال .operandال 

  ).(b)3.10(شكل المعالج كما في الشكل 
MOV ECX, 12345 

 

3- 16-Bit Memory Operand Addressing Mod: 

فـان المعـالج يحتـاج الـى حسـاب العنـوان الحقيقـي  ،موجودة بالـذاكرة )operand(ـلإلشارة إلى ال

))ph(physical address (ـالخـــاص بالـــoperand  عمليـــة القـــراءة او الكتابـــة فـــي  يبـــدأوبعـــدها

  .موقع الخزن

عنـوان معتمـد علـى )SBA(  segment based addressيتكون من ) ph(ان العنوان الحقيقي *

  .العنوان الفعال effective address (EA)ـالمقطع وال

)*SBA (ـتحدد بداية موقع الsegment ذاكرةفي ال.  

)"*EA (ـتحدد بعد الoperand   عن بداية الsegment.  

  
(SBA): Identifies the starting location of the segment in memory.  
(EA): Represents the offset of the operands from the beginning of this        

segment of memory.    
 

  
3-1- Direct Addressing Mode 

فـي . مباشـرة اإليعـازالمعلومـات الموجـودة فـي  إنفـي  Immediate A.M يماثل طريقة  

 بــدال مــن البيانــات effective addressـيتبعهــا الــ opcodeـهــذا النــوع مــن طريقــة العنونــة فــان الــ

  )٣.١٣(a)(الشكل .operand الـع الحالي وموق يستخدم مباشرة كمسافة بين الموقع) EA(الـهذا 
   MOV CX , [1234H]   

     

  

  
    DS:PA                                   DS: data segment 



  

  

  

  

  

  

  

  )10(أي تضرب ) DS(الى قيمة المسجل ) 0(يتم اضافة 
PA=0200016+123416 

=0323416 

محتوى العنوان والقراءة تتم من بداية العنوان ويتم نقل المحتوى الى المسجل  بعدها يتم قراءة

   ). (b)3.13(د في االيعاز كما في الشكل الموجو 
 

 

3-2- Register Indirect Addressing Mode  
  لغرض الحصول على  )DS(يجمع مع محتويات ) EA(من العنونة فان  النوعفي هذا 

)PA(قيمة الـ،)EA ( موجودة في احد المسجالت اما)base register  اوindex register(،     

  

  

  

  

  

  

  نوع من العنونةمثال على هذا ال
  MOV AX,[SI]                

 

كما في الشكل ) DS(يتم جمع محتويات المسجل المذكور في االيعاز مع محتويات المسجل 

)(a)٣.١٥(  
PA=DS+SI 

PA=0200016+123416 

PA=0323416 

  .فيمثل شكل المعالج بعد تنفيذ االيعاز) (b)3.15(اما الشكل 

  

CS 

DS 

SS 

ES 

FS 

GS 

  PA=  

CS 

DS 

SS 

ES 

FS 

GS 

:Direct  address. 

CS 

DS 

SS 

ES 

FS 

GS 

BX 

BP 

SI 

DI 

:  PA= 



  :ثالثةمقارنة بين انواع العنونة ال
Immediate                          direct                                   indirect  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3-3- Based Addressing Mode  

يتم الحصول عليه بواسطة جمع " operand"الخاص بال )EA(في هذا النوع من العنونة فان 

مع  )base register( إمامع محتويات  لمباشرةغير ا أوالمباشرة  )displacement(االزاحه 

  ).BP) (base pointer(او محتويات  )BX) (base register(محتويات 

  

  

  

  

  

  

  مثال على هذا النوع من العنونة
MOV [BX]+1234H, AL 

PA=02000H+1000H+1234H 

PA= 04234H 

لج كما في الشكل وبعد تنفيذ االيعاز يكون شكل المعا )(a)3.17(كما هو موضح في الشكل 

)3.17(b).(  
 3-4- Based-Index Addressing Mode  

في القيم يتطلب أي تعديل *

اجراء تعديل في البرنامج 

أي تغيير بشكل االيعاز (

 dataمن اجل تغيير ال 

  )لذلك يكون اقل مرونة

  

تعتبر سريعة جدا الن * 

  موجودة مباشرة dataال

مرونة اعلى فقط تغير *

محتوى العنوان الموجود 

  .مع االيعازات

  

  

ابطأ حيث تحتاج * 

اضافي من  fetchالى 

  .dataاجل جلب ال 

يوفر مرونة عالية * 

المكانية تغيير 

  .العناوين بسهولة

  

  

بطئ جدا النه *

 fetch 2يحتاج الى 

  اضافي
 

مرونة اعلى فقط تغير *

محتوى العنوان الموجود 

  .مع االيعازات

  

  

أ حيث تحتاج ابط* 

اضافي من  fetchالى 

  .dataاجل جلب ال 

يوفر مرونة عالية * 

المكانية تغيير 

  .العناوين بسهولة

  

  

بطئ جدا النه *

 fetch 2يحتاج الى 

  اضافي
 

أي تعديل في القيم يتطلب *

تعديل في البرنامج  إجراء

 اإليعازأي تغيير بشكل (

 data ألمن اجل تغيير 

  )لذلك يكون اقل مرونة

  

تعتبر سريعة جدا الن * 

  موجودة مباشرة dataأل

فقط تغير  أعلىمرونة *

محتوى العنوان الموجود 

  .مع االيعازات

  

  

حيث تحتاج  أبطأ* 

من  إضافي fetch إلى

  .dataاجل جلب ال 

يوفر مرونة عالية * 

تغيير  إلمكانية

  .العناوين بسهولة

  

  

  

 ألنهبطئ جدا *

 fetch 2 إلىيحتاج 

  إضافي
 

PA= 

CS 

DS 

SS 

ES 

FS 

GS 

: 
SI 

DI 
+ 

8- bit displacement 

16- bit displacement 



لغرض الوصول الى هياكل البيانات المعقدة مثل مصفوفة  يمكن استخدام هذا النوع من العنونة

  .ثنائية االبعاد
 

 

 

 

 

    

  مثال على هذا النوع من العنونة 

  
MOV AL, [BX],[SI],1234H 

 

PA=DS:EA 

EA=[BX]+[SI]+1234 

PA=02000H+1000H+2000H+1234H 

PA=6234H 

وبعد تنفيذ االياز يكون شكل المعالج كما في الشكل ) (a)3.17(تنفيذ االيعز كما في الشكل 

)3.17(b).(  

PA= 

CS 

DS 

SS 

ES 

FS 

GS 

: 
BX 

BP 
+  

8- bit displacement 

16- bit displacement 

SI 

DI 
+  


