
תרגיל מס' 4 ארכיטקטורת מחשבי  
 

מרצה ד"ר אלי פלקסר 

הנושא: הידור ותכנות המחשב הבסיסי. 

 

  1 . בתהלי הידור מודרני, קוב המקור, הנתו בקודי ASCII, מהודר לקוב יעד (Object), שבו 

הכתובות עדיי יחסיות. המקשר (Linker), מאחד מספר קבצי יעד לקוב בינארי מוחלט, שנטע 

. במחשב הבסיסי תוכנית נכתבת בקוב מקור אחד ואינה מחייבת הפעלת מקשר. כתוב,  לזיכרו

בשפת C, תוכנית המממשת מהדר שפת ס למחשב FlaxCom. המהדר יקבל, כקוב מקור, את 

תוכנית האסמבלי של המחשב, ויוציא כפלט, קוב טקסט המתאר את הערכי ההקסה דצימליי 

. היות שכל פקודה מאוכלסת במילה אחת של 16 ביט,  של תוכנית המחשב, כפי שתופיע בזיכרו

הפלט יהיה קוב בעל שורות באור של ארבע ספרות הקסה דצימליות. ש לב  בהלי הידור 

אמיתי, קוב הפלט אינו קוב טקסט, אלא, קוב בינארי אמיתי. דוגמא לקלט ופלט: 

  LLI  15 => 7B15

  PSH => 7300

   

  2 . בשפת FORTRAN ישנה פקודת תנאי משולשת: 

  If (expr) addr1, addr2, addr3

  שמשמעותה הער את הביטוי expr, א הוא שלילי קפו לכתובת addr1, א הוא אפס קפו 

לכתובת addr2, אחרת קפו לכתובת addr3. ממש פקודה זו ע"י פקודות המחשב הבסיסי 

 .(FlaxCom)

   

  3 . בשפת C ישנה פקודת הערכה מותנית: 

  expr1 ? expr2 : expr3

  שמשמעותה הער את הביטוי expr1, א הוא אמת החזר את הער expr2, אחרת החזר את הער 

 .(FlaxCom) ממש פקודה זו ע"י פקודות המחשב הבסיסי .expr3

   

. הפקודה    4 . הוס למחשב פקודת דמה (Pseudo Instruction) להקצאת ווקטור באור N בזיכרו

שקולה, לפקודת C להקצאת מער מהצורה short label[N]. הפקודה תהא במבנה הבא:  

  label: DUP  number

  שנה את המהדר שכתבת, כ שיכיר בפקודת הידור זו. 

   

  5 . כתוב תכנית המכפילה שני מספרי חיוביי ע"י חיבור חוזר: 

   

  6 . כתוב תכנית הקולטת תווי מהמקלדת, אורזת שני תווי במילה ומאחסנת כל זוג תווי במאגר 

 . , שתחילתו בכתובת 40016 ואורכו 512 מילי בזיכרו

, הארוזי במילה שכתובתה WRD, לשני הבתי הנמוכי    7 . כתוב תכנית המפרקת שני תווי

  . בכתובות CH1 ו CH2. הבתי הגבוהי יאוכלסו באפסי
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