תרגיל מס'  5ארכיטקטורת מחשבי
מרצה ד"ר אלי פלקסר
הנושא :תכנות מתקד

סברוטינות ,פרמטרי  ,משתני לוקליי .

התרגילי בד זה מתייחסי למחשב המורחב  ,FlaxComבעל מחסנית ,רגיסטרי  SPו  ,BPואוס
פקודות מורחב כפי שהצגנו בתרגיל קוד  .קריאה לסברוטינות תעשה ע"י הפקודה  CALוחזרה ע"י
הפקודה  ,RETכאשר כתובת החזרה והפרמטרי

נשמרי

במחסנית .היות והמחשב מוגבל במספר

הרגיסטרי הכללי  ,כדאי להגדיר שלושה תאי זיכרו סטטיי  CX ,BX :ו  DXשישמשו כרגיסטרי
כלליי בנוס ל  .ACזכור :בכניסה לפונקציה יש לשמור את ערכי הרגיסטרי  ,שערכ
במחסנית ,וביציאה יש לשחזר .

חשוב,

 .1כתוב פונקציה  ,ABSהמקבלת ער ב  ACומחזירה בו את הער המוחלט של .AC
 .2כתוב תכנית הקולטת תווי מהמקלדת ,אורזת שני תווי במילה ומאחסנת כל זוג תווי במאגר
בזיכרו  ,שתחילתו בכתובת  40016ואורכו  512מילי  .השתמש בפונקציה  PACKהקוראת שני
תווי  ,אורזת אות  ,ומחזירה את התוצאה ב .AC
 .3כתוב פונקציה  ,MULהמקבלת שני פרמטרי במחסנית ומחזירה ב  ACאת מכפלת  .הגדר בזיכרו
משתני סטטיי

 X1, Y1 ,Z1ו  X2, Y2 ,Z2ובצע ,ע"י  ,MULאת הפעולות Z1 = X1 * Y1 :ו * Z2 = X2

.Y 2
 .4הוס

למחשב פקודת דמה ) (Pseudo Instructionלהקצאת מחרוזת .הפקודה שקולה ,לפקודת C

להקצאת מחרוזת מהצורה ” .char label[] = “the stringהפקודה תהא במבנה הבא:
”label: STR “the string

 .5בשפת  ,Cמחרוזת מסתיימת בער  ,NULL ≡ 0כאשר ש המחרוזת הוא כתובתה בזיכרו  .כתוב
פונקציה  ,STRLENהמקבלת כפרמטר כתובת של מחרוזת ומחזירה ב  ACאת אורכה.
 .6כתוב פונקציה  ,STRCOPYהמקבלת כפרמטרי

שתי מחרוזות ,בפורמט של שפת  ,Cומעתיקה

מחרוזת אחת לשניה .השתמש בפונקציה זו בתוכנית הראשית להעתקת  STR1ל .STR2
 .7בשפת  PASCALאורכה של מחרוזת מצוי בתו הראשו )באינדקס אפס( שאינו חלק מהמחרוזת,
כאשר ש המחרוזת הוא כתובתה בזיכרו  .כתוב פונקציה  ,TOUPהמקבלת מחרוזת כפרמטר,
בפורמט של  ,PASCALוהופכת את כולה לאותיות גדולות .השתמש בפונקצית עזר  ,ISLOהבודקת
א תו מסוי הוא קט .
1 .8כתוב פונקציה רקורסיבית ,המשתמשת בפונקצית  ,MULהמחשבת עצרת של ער המועבר לה
כפרמטר ,ומחזירה את התוצאה במשתנה המועבר לה כפרמטר .תוצאות ביניי יש לשמור
במשתני לוקליי המוקצי במחסנית .ש לב :משתנה המחזיר ער  ,צרי להעביר ע"י כתובת
כדי שישמור על ערכו.

1תרגיל זה מתקד ומורכב והוא בגדר רשות ,א כדאי לעשותו למרות זאת.

