
 الدون الحكوميةالسلم عليكم ورحمة اللة وبركاتة انا طالب ادرس في قسم  هندسة برمجيات في روسيا جامعة 
في مدينة روستوف نادانو .الدولية 

المهندس عبد الماجد الخليدي
طالب دكتوراة  في قسم  تحليل انظمة معلومات وادارة المعلومات ومعالجتها ونظم السيطرة.

 بتقدير امتياز  الحاسوب والنظمة التوماتيكيةهندسة برمجيات الموهل الذي امتلكة  مهندس وماجستير في قسم  
مع مرتبة الشرف . 

السيرة الذاتية:يمني محافظة تعز 
 سنة25العمر:  

email:alkhulaidi_2006@hotmail.com
abdulmajed1983@yahoo.com

icq : 434-425-244
 web site : abdulmajed.8m.net

http://www.dstu.edu.ruموقع الجامعة:

الغات  وقواعد البيانات  و  انظمة التشغيل  التي اجيدها في البرمجة  :

#c , c++, delphi ,delphi in linux(kylix), pascal , assembler , basic ,visual basic  ,c# , java ,java  

html ,xml,uml, css , frontpage,Macromedia Dreamweaver,java script , php,  perl, 

Macromedia Flash  and  programming in flash,opengl  with c++ for games  ,

  . delphi for php , programming  in unix with c language

     Database:  oracle,postgres(postgresql) , ms sql server 2005, mysql ,mysql in linux,Ms  access

 .pradox, Database 1c in russian languag, foxpro,

 . Operation systems: any windows(xp,98,NT,ME,2000,95,SERVER,VISTA) , linux 
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السمبلر
Assembler

Debug التعامل مع ال

:يمكنك التعامل مع  الديباج وذلك بدخولك الى الدوس وذلك بكتابة التالي 
Ctrl+r->Cmd->Debugواكتب 

Enter ومن ثم a- اكتب من اجل التهيئة لكتابة الكود 
اكتب هذا الكامند - 

mov ax,100
mov bx,200

enterومن ثم-
uلكي تشوف ايش الذي كتبت  -اكتب

ax  لتظهر لك قيمة    t ومن ثم اكتب    –
bx  لتظهر لك قيمة    t من ثم اكتب مرة اخرى–
 للخروجq اكتب  –





وتكملة للكتاب الول 
فلننظر الى نفس المثال الذي نقشناة في الكتاب الول

Xاحسب قيمة ?=:مثال

X=6c+((b-c)+1)/2

علما بان قيمة 

c=5, b=20

الحل

بالتعويض 

X=6*5+((20-5)+1)/2=30+8=38



X=6c+((b-c)+1)/2

الحل

6c=8c-2c or 

6c=4c+2c or 

)6c=2c*3c=2c*(2c+1

نحن اخذنا هذا النموذج 

6c=8c-2c

المخطط

Axßc

Axßbx

Axßax*8

Axßax-bx

Axßax-bx

Bxßb

Bxßbx-c

Bxßbx+1

Bxßbx/2

Axßax+bx

Xßax



mov ax,c                                                      axß c
mov bx,ax                                                  bxßax
sal ax,1                       ax*2 

)2*2(sal ax,1                                                      ax*2    

)4*2(sal ax,1                                  ax*2  

 (sub ax,bx                 ax-bx (8*c-c 
sub ax,bx            ax-bx(7*c-c) à 6*c
mov bx,b                                                      bxßb
sub bx,c                        bx-c
inc bx                         bx+1
sar bx,1                       bx/2
add ax,bx                     ax+bx
mov x,ax                     xßax

البرنامج
data segment

b dw 20
 c dw 5
  ?  x dw 

data ends
code segment

assume cs:code,ds:data
                                  :  start 

                                              mov ax,data                                             
mov ds,ax
mov ax,c
mov bx,ax
sal ax,1
sal ax,1
sal ax,1
sub ax,bx
sub ax,bx
mov bx,b
sub bx,c
inc bx



sar bx,1
add ax,bx
mov x,ax

                    : quit                                                  

               mov ax,4c00h                   
int 21h
code ends
end start

وبعد دخولنا في DEBUG  ونظرنا النتيجة 
  كما هو موضح



XßAx

Ax=0026

 

 Hexdecimalهذا بالنظام السادس عشر  

واذا حولتها الى النظام العشري فبيكون 

Ax=38

وكما نحن حليناها رياضيا  

X=6c+((b-c)+1)/2



علما بان قيمة 

c=5,b=20

الحل

X=6*5+((20-5)+1)/2=30+8=38

فهذ ا يؤكد لنا ان الحل صح

100%

  ونحن نشتغلB و Aونغير القيم ل DEBUG    نستطيع نتعامل مع  

  فية وذلك كا التالي  :

 من البدايةDEBUG  في البداية لزم ندخل الى  

td.exe abdul.exe

 مرتين حتى نصل الى       f8بالضغط على 

[ax,[0002



shift+tabومن ثم بالظغط على 

 لتغيير الىctrl+d ومن ثم تظغط على 

byte 

word 

long
 double 

float

dw     كما هو في البرنامج  word انت اختار   



 

  DS:0 واكتب CTRL+G ومن ثم 



hexdeciaml  هذا بالنظام السادس عشرb=14 سنلحظ 

b=20 ستجد ان decimalواذا حولتها الى النظام العشري

hexdeciaml  هذا بالنظام السادس عشرc=5وايضا 

c=5 ستجد ان decimalواذا حولتها الى النظام العشري

X=6c+((b-c)+1)/2
 بالنظام السادس  عشر  b,cفدعونا نضع  قيم 

  hex  b=10
dec b=16



hex c=3
dec c=3

X=6*3+((16-3)+1)/2=18+7=25
bنضع الموشر عند قيمة 

DS:0 واكتب  CTRL+G  ومن ثم      

  بالنظام السادس عشر التي هي       10  ونكتب   CTRL+Cومن ثم 

 بالعشري16يعني 





cو نضع الموشر عند قيمة 

CTRL+G ومن ثم  
DS:0 واكتب



CTRL+Cومن ثم 
  بالنظام السادس عشر التي هي       3  ونكتب  

 بالعشري3يعني 

حتى نعود الى النقطة التي توقفنا عندهاshift+tabومن ثم نضغط 



   ax=0019 كما هي  x حتى نصل الى قيمة       f8ومن ثم نضغط على 

                                           XßAx                                            

Ax=0019

x=19



 Hexdecimalهذا بالنظام السادس عشر  

واذا حولتها الى النظام العشري فبيكون 

x=25

فهذ ا يؤكد لنا ان الحل صح

100%

وفي الخير دعواتكم  عبد الماجد الخليدي 

 روستوف نادانو –روسيا التحادية


