
Úlohy na cvičení ze SOJ
První část cvičení

Úlohy jsou určeny pro seznámení s registrovou sadou a instrukčním souborem procesorů
s architekturou IA-32 v Real Mode a k procvičení segmentování a práce s indexovými regist-
ry. Uvedená zadání úloh mohou být samozřejmě podle potřeby upravena.

Obecné seznámení s assemblerem IA-32

1. Sestavte program na sečítání čísel v kódu BCD. Součástí programu je i vstup čísel
z klávesnice a výstup dat na displej.

2. Sestavte program typu „kalkulačka“ pro provádění základních početních operací s celými
čísly (+, -, *, / ). Součástí programu je i vstup a výstup dat v desítkové soustavě.

3. Sestavte program, který zjistí základní konfigurační údaje počítače přečtením oblasti pa-
měti na adresách 0000:0400 – 0000:0414 a zjištěné údaje zobrazí na displeji. (Podrob-
nosti o obsahu paměti viz. SysMan – Proměnné ROM-BIOSu).

4. Vypište adresy jednotlivých obslužných programů pro přerušení.

Použití indexových registrů

5. Předpokládejte, že v paměti je po řádcích uložen digitalizovaný obraz (1 pixel = 1 byte) o
rozměrech např. 100 � 200 pixelů. Sestavte program, který obraz otočí z polohy „na výš-
ku“ do polohy „na šířku“ (tj. portrait � landscape).

6. Předpokládejte, že v paměti je po řádcích uložen digitalizovaný obraz tak, že 1 pixel = 1
bit a proto vždy 8 sousedních pixelů v řádku je uloženo v jednom bytu. Rozměry obrazu
jsou např. 1000 � 2000 pixelů. Sestavte program, který obraz otočí z polohy „na výšku“
do polohy „na šířku“ (tj. portrait � landscape).

7. Předpokládejte, že v paměti je uložen vektor, obsahující digitalizovaný zvukový signál
v délce např. 1000 slov (každé slovo obsahuje jeden 16 bitový vzorek typu signed). Vy-
generujte nový vektor, který bude mít dvojnásobnou délku tak, že mezi každé dva původ-
ní vzorky vložíte další, jehož hodnota bude určena interpolací dvou sousedních vzorků.

Segmentování

8. Sestavte program, který vypíše stav zásobníku.

9. Libovolný z výše uvedených programů upravte tak, aby obsahoval více kódových seg-
mentů, např. segment s hlavním programem a samostatný segment s procedurami.

10. Programy č. 5 nebo 7 upravte tak, aby zdrojová a cílová data byla v samostatných dato-
vých segmentech.


