
 1

           ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΙΙ                   
                                      

1. Ποια είναι η σημασία ύπαρξης του σήματος ALE στον 8086; Δικαιολογήστε την απάντησή σας με το 
αντίστοιχο σχήμα.                     [1] 

Διαχωρίζει το Address από το Data Bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ποια είναι η σημασία ύπαρξης του σήματος Μ/-ΙΟ στον 8086; Σχεδιάστε τη μορφή του σήματος αυτού 
στον κύκλο εκτέλεσης της εντολής OUT 88h,AX. (Το – σημαίνει ενεργοποίηση με ‘0’).                      [1] 

Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του αποκωδικοποιητή μνήμης ή πόρτας και επομένως για 
την επιλογή μνήμης ή πόρτας. 

Ο κύκλος εκτέλεσης της εντολής είναι: ΚΕ=FETCH+READ 88h ΑΠΟ ΜΝΗΜΗ+WRITE ΣΤΗΝ 
ΠΟΡΤΑ 88h & 89h (Άρτια διεύθυνση πόρτας και επομένως ένας κύκλος μηχανής). 

Το σήμα Μ/-ΙΟ είναι «1» στους κύκλους μηχανής μνήμης και «0» στους κύκλους μηχανής 
πόρτας. Άρα: 

 

 

 

                                                                

3. Δίνονται: CS=0200H, DS=1200H, ES=2200H, SS=3200H, IP=01FFH, BX=0200H, SP=0000H. 
 Στη διεύθυνση ΙΡ ευρίσκεται η εντολή CALL [BX] η οποία έχει μήκος 1 byte και η διαδικασία την 

οποία καλεί ευρίσκεται στη φυσική διεύθυνση 11ΑΕ0Η. Τι χρειάζεται για να εντοπίσει ο 
επεξεργαστής τη διαδικασία;                                                                                                         [1] 

 
 

Στη διεύθυνση ΙΡ=01FFFh ευρίσκεται η CALL [BX]  CALL [0200h]. Άρα μέσα στη 
διεύθυνση [0200h] και στη διεύθυνση [0201h] πρέπει να ευρίσκεται η διεύθυνση 
μετατόπισης της υπορουτίνας. Η φυσική διεύθυνση της υπορουτίνας είναι 11AE0h και 
επομένως η διεύθυνση μετατόπισης είναι: 
 
    02000h 
      xxxx           FAE0h 
    11AE0 

 Για να μπορέσει ο επεξεργαστής να πάει στην υπορουτίνα πρέπει:   [0200h]=E0h 
           [0201h]=FAh 
 
 

 Σχεδιάστε τη μορφή του σωρού (περιεχόμενα, λογικές και φυσικές διευθύνσεις) και την τιμή του 
δείκτη σωρού μετά την είσοδο στη διαδικασία.                                                                             [1] 

O σωρός θα αποθηκεύσει τη διεύθυνση της επόμενης εντολής από την CALL [BX], η 
οποία ευρίσκεται στη διεύθυνση 0200h. Άρα: 
[3200h:FFFFh]=41FFFh=02h 
[3200h:FFFEh]=41FFEh=00h 

 
 
LATCH AD0-AD15 A0-A15 

ALE 

D0-D15 

4Τ 4Τ
4Τ



 2

 και SP=FFFEh. 

 

4. Σημειώστε το αποτέλεσμα των εντολών:                 [1] 
 

mov bl,34h  ;bl=34h    

mov al,59h  ;al=59h  

add al,bl  ;al=8Dh  

daa   ;al=8Dh+06h=93h 

      

 mov ax,0   ;ax=0000h 

mov bl,’3’  ;bl=33h 

mov al,’9’   ;al=39h   

add al,bl   ;al=6Ch 

aaa   ;al=0Ch+06h=02h και ah=01h   

 

 mov bl,10  ;bl=0Ah 

mov ax,0E00h  ;ax=0E00h 

ror ax,8  ;ax=000Eh 

div bl   ;000Eh/0Ah 14d/10d  al=01h και ah=04h 

shl al,4   ;al=10h 

or al,ah  al=10h OR 04h= 14h 

 
5. Υποθέτουμε το εξής τμήμα δεδομένων: 
 

.data   
str  db 100 dup(0) 
num db  ‘abcdef’ 
var  dw 1213h,1314h,1415h,1516h, ‘ABCDEF’ 

 
 
     Το τμήμα δεδομένων είναι: 
 

str=0000h 00h 
0001h 00h 
  
  
0063h (εκατοστή θέση μνήμης) 00h 
num=0064h ‘a’=61h 
0065h ‘b’=62h 
0066h ‘c’=63h 
0067h ‘d’=64h 
0068h ‘e’=65h 
0069h ‘f’=66h 
var=006Ah 13h 
 12h 
 14h 
 13h 
 15h 
 14h 

var+4    50h 
 41h 

num+2    2Bh 
 2Ch 
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 16h 
 15h 
 ‘A’=41h
 ‘B’=42h
 ‘C’=43h
 ‘D’=44h
 ‘E’=45h
 ‘F’=46h

 
 

 Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής: shl word ptr[var+4],4;          [0.5] 
 

Η λέξη στο var+4 είναι: 1415h  ολίσθηση αριστερά 4 φορές  4150h 
 

 Ποια είναι η διεύθυνση μετατόπισης του χαρακτήρα ‘d’;                                                            [0.5] 
 

Όπως φαίνεται είναι η 0067h. 
 

 Ποιο είναι το αποτέλεσμα των εντολών: mov ax,[num+2] ;ax=’cb’=6362h        [0.5] 
      sub ax,3737h        ;ax=2C2Bh 
      mov [num+2],ax   ;[num+2]2Bh, [num+3]2Ch 
 

 Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής: inc word ptr[var+6];                      [0.5] 

 

Η λέξη στο [var+6] είναι: 1516h  1517h 

 

6. Δίνεται το ακόλουθο τμήμα δεδομένων: 

.data 
  len1 db 5 
  len2 db 17 
  str1 db ‘abcde’ 
  str2 db ‘01234567890123456’ 

     Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο θα ανταλλάσσει το μεσαίο στοιχείο των δύο περιττών 
συμβολοσειρών.                                                                                                                                [1.5] 

 

   xor ax,ax  ;ax=0000h 

   lea si,str1  ;Ο si δείχνει το ‘a’ 

   lea di,str2  ;Ο di δείχνει το ‘0’ 

   mov al,[len1]  ;al=05h 

   shr al,1  ;al=al/2=02h 

   add si,ax  ;Ο si δείχνει το ‘c’ 

   mov al,[len2]  ;al=11h 

   shr al,1  ;al=al/2=08h 

   add di,ax  ;Ο di δείχνει το ‘8’ 

   mov al,[si]  ;al=’c’ 

   xchg al,[di]  ;al=’8’, [di]=’c’ 

   mov [si],al  ;[si]=’8’ 

 

var+6    17h 
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7. Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο θα αντιμεταθέτει τις δύο συμβολοσειρές, με μήκος 10 χαρακτήρων,  
που υπάρχουν στο τμήμα δεδομένων:                                                                                             [1.5] 

 
.data 

  len db 10 
  tab db ‘ABCDEFGHIJ’,00H,’0123456789’ 
 
 
  xor cx,cx 
  mov cl,[len] ;cl=0Ah 
  lea si,tab ;Ο si δείχνει στην αρχή του tab 
  lea di,tab ;Ο di δείχνει στην αρχή του tab 
  add di,cx ;Ο di δείχνει το ‘00h’  
  inc di  ;Ο di δείχνει το ‘0’ από την αριθμητική συμβολοσειρά 
 next: mov al,[si] ;al=’A’ 
  xchg al,[di] ;al=’0’ και [di]=’A’ 
  mov [si],al ;[si]=’0’ 
  inc si 
  inc di 
  loop next 
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΙΙ                
 

1. Ποια είναι η σημασία ύπαρξης του σήματος ALE στον 8086; Σχεδιάστε τη μορφή του σήματος κατά 
την εκτέλεση εντολών ενός προγράμματος.                [1] 

Διαχωρίζει το Address από το Data Bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ποια είναι η σημασία ύπαρξης του σήματος Μ/-ΙΟ στον 8086; Σχεδιάστε τη μορφή του σήματος αυτού 
στον κύκλο εκτέλεσης της εντολής ΙΝ ΑΧ,80h. (Το – σημαίνει ενεργοποίηση με ‘0’).                          [1] 

Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του αποκωδικοποιητή μνήμης ή πόρτας και επομένως για 
την επιλογή μνήμης ή πόρτας. 

Ο κύκλος εκτέλεσης της εντολής είναι: ΚΕ=FETCH+READ 80h ΑΠΟ ΜΝΗΜΗ+READ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΟΡΤΑ 80h & 81h (Άρτια διεύθυνση πόρτας και επομένως ένας κύκλος μηχανής). 

Το σήμα Μ/-ΙΟ είναι «1» στους κύκλους μηχανής μνήμης και «0» στους κύκλους μηχανής 
πόρτας. Άρα: 

 

 

 

                                                                   

3. Δίνονται: CS=0200H, DS=1200H, ES=2200H, SS=3200H, IP=1AF4H, BX=0406H, SP=0000H. 
 Στη διεύθυνση ΙΡ ευρίσκεται η εντολή CALL [BX] η οποία έχει μήκος 1 byte και η διαδικασία την 

οποία καλεί ευρίσκεται στη φυσική διεύθυνση 10FD0Η. Τι χρειάζεται για να εντοπίσει ο 
επεξεργαστής τη διαδικασία;                                                                                                         [1] 

 
Στη διεύθυνση ΙΡ=1AF4h ευρίσκεται η CALL [BX]  CALL [0406h]. Άρα μέσα στη 
διεύθυνση [0406h] και στη διεύθυνση [0407h] πρέπει να ευρίσκεται η διεύθυνση 
μετατόπισης της υπορουτίνας. Η φυσική διεύθυνση της υπορουτίνας είναι 10FD0h και 
επομένως η διεύθυνση μετατόπισης είναι: 
 
    02000h 
      xxxx           EFD0h 
    10FD0 

 Για να μπορέσει ο επεξεργαστής να πάει στην υπορουτίνα πρέπει:   [0406h]=D0h 
           [0407h]=EFh 
 

 Σχεδιάστε τη μορφή του σωρού (περιεχόμενα, λογικές και φυσικές διευθύνσεις) και την τιμή του 
δείκτη σωρού μετά την είσοδο στη διαδικασία.                                                                             [1] 

O σωρός θα αποθηκεύσει τη διεύθυνση της επόμενης εντολής από την CALL [BX], η 
οποία ευρίσκεται στη διεύθυνση 1AF5h. Άρα: 
[3200h:FFFFh]=41FFFh=1Ah 
[3200h:FFFEh]=41FFEh=F5h 
 

 και SP=FFFEh. 

0.5T 3.5T 

1 Κύκλος Μηχανής 

4Τ 4Τ
4Τ
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4. Σημειώστε το αποτέλεσμα των εντολών:                [1] 
 

mov bl,96h  ;bl=96h    

mov al,45h  ;al=45h  

add al,bl  ;al=DBh  

daa   ;al=DBh+06h=E1+60H=41H και CF=1 

      

 mov ax,0   ;ax=0000h 

mov bl,’5’  ;bl=35h 

mov al,’8’   ;al=38h   

add al,bl   ;al=6Dh 

aaa   ;al=0Dh+06h=03h και ah=01h   

 

 mov bl,10  ;bl=0Ah 

mov ax,01A0h  ;ax=01A0h 

ror ax,4  ;ax=001Ah  

div bl   ;001Ah/0Ah 26d/10d  al=02h και ah=06h 

shl al,4   ;al=20h 

or al,ah  al=20h OR 06h= 26h 

 

5. Υποθέτουμε το εξής τμήμα δεδομένων: 
 

.data   
str  db  50 dup(0) 
num db  ‘abcdef’ 
var  dw 1213h,1314h,1415h,1516h, ‘ABCDEF’ 
 

Το τμήμα δεδομένων είναι: 
 

str=0000h 00h 
0001h 00h 
  
  
0031h πεντηκοστή θέση μνήμης) 00h 
num=0032h ‘a’=61h 
0033h ‘b’=62h 
0034h ‘c’=63h 
0035h ‘d’=64h 
0036h ‘e’=65h 
0037h ‘f’=66h 
var=0038h 13h 
 12h 
 14h 
 13h 
 15h 
 14h 
 16h 
 15h 
 ‘A’=41h

var+4    51h 
 41h 

num+2   

var+2    15h 

 0Ah 
 0Bh
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 ‘B’=42h
 ‘C’=43h
 ‘D’=44h
 ‘E’=45h
 ‘F’=46h

 
 

 Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής: rol word ptr[var+4],4;          [0.5] 
 

Η λέξη στο var+4 είναι: 1415h  περιστροφή αριστερά 4 φορές  4151h 
 

 Ποια είναι η διεύθυνση μετατόπισης του χαρακτήρα ‘f’;                                                             [0.5] 
 

Όπως φαίνεται είναι η 0037h. 
 

 Ποιο είναι το αποτέλεσμα των εντολών: mov ax,[var+8] ;ax=’BA’=4241h        [0.5] 
      sub ax,3737h ;ax=0B0Ah 
      mov [num+2],ax ;[num+2]0Ah, [num+3]0Bh 

 
 Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εντολής: inc word ptr[var+2];                      [0.5] 

Η λέξη στο [var+2] είναι: 1314h  1315h 

 

6. Δίνεται το ακόλουθο τμήμα δεδομένων: 

.data 
  len1 db 5 
  len2 db 17 
  str1 db ‘abcde’ 
  str2 db ‘01234567890123456’ 

     Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο θα μεταφέρει το str1 στο τέλος του str2. To str2 θα γίνει 
‘012345678901abcde’.                                                                                                                      [1.5] 

 

   xor ax,ax  ;ax=0000h 

   xor cx,cx  ;cx=0000h 

   lea si,str1  ;Ο si στην αρχή του str1 

   lea di,str2  ;Ο di στην αρχή του str2 

   mov cl,[len1]  ;cl=05h 

   m al,[len2]  ;al=11h 

   add di,ax  ;Ο di μια θέση μετά το τέλος του str2 

   sub di,cx  ; Ο di δείχνει το ‘2’ 

  Next: mov al,[si] 

   mov [di],al 

   inc si 

   inc di 

   loop next 
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7. Να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο θα αντιμεταθέτει τις δύο συμβολοσειρές, με μήκος 10 χαρακτήρων,  
που υπάρχουν στο τμήμα δεδομένων:                                                                                             [1.5] 

 
.data 

  len db 10 
  tab db ‘ABCDEFGHIJ’,00H,’0123456789’ 
 
  xor cx,cx 
  mov cl,[len] ;cl=0Ah 
  lea si,tab ;Ο si δείχνει στην αρχή του tab 
  lea di,tab ;Ο di δείχνει στην αρχή του tab 
  add di,cx ;Ο di δείχνει το ‘00h’  
  inc di  ;Ο di δείχνει το ‘0’ από την αριθμητική συμβολοσειρά 
 next: mov al,[si] ;al=’A’ 
  xchg al,[di] ;al=’0’ και [di]=’A’ 
  mov [si],al ;[si]=’0’ 
  inc si 
  inc di 
  loop next 
 
 


