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CS231 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี
บทที่ 1: ภาษาแอสเซมบลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณ เขื่อนแก้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

CPU RAM
Devices

I/O

DATA BUS

ADDRESS BUS

CONTROL BUS
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
CPU

Control Unit

Arithmetic Logical Unit : ALU

Memory Unit

แปลค าสั่ง ควบคุมล าดับการท างาน เคลื่อนย้ายข้อมูล

ค านวณทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์

เก็บข้อมูล สถานะการท างาน

CPU
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

CPU
หน่วยประมวลผลกลางบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในหน่วยความจ าขนาดเล็ก เรียกว่า รีจิสเตอร์ (Register)
ขนาดของรีจิสเตอร์เป็นตัวก าหนดความสามารถในการประมวลผล ตัวอย่างเช่น
หน่วยประมวลผลขนาด 8 บิต จะมีรีจิสเตอร์ภายในขนาด 8 บิต จึงประมวลผลได้ทีละ 8 บิต

CPU แต่ละแบบจะมีจ านวนของรีจิสเตอร์แตง่ตา่งกัน
รีจิสเตอร์ นิยมตั้งชื่อเรียกเป็น A, B, C, D
รีจิสเตอร์บางตัวอาจมีชื่อเรียกหลายชื่อ
รีจิสเตอร์บางตัวมีหน้าท่ีพิเศษในการท างาน และมีบางตัวท่ีถูกซ่อนไว้ หรือไม่สามารถโปรแกรมได้โดยตรง

https://www.computerhistory.org/revolution/early-computer-companies/5/111/1504?position=0

The IBM 709 was the last of IBM’s large, scientific, vacuum-tube computers. 
Ease of programming and high-speed input/output were distinctive features. 
IBM announced a transistor-based successor in late 1958.
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 มีทั้งหมด 14 ตัว

- ส าหรับใช้งานท่ัวไป  8 ตัว
- ส าหรับระบุ เซกเมนต์ (ต าแหน่งหน่วยความจ าภายนอก) 4 ตัว
- รีจิสเตอร์พิเศษ 2 ตัว

AL AL

BH BL

CH CL

DH DL

SP

BP

SI

DI

CS

DS

SS

ES

IP

FLAGS
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้งานทั่วไป 8 ตัว ประกอบไปด้วย

AX – Accumulator register ใช้ส าหรับค านวณ หรือใช้กับ ALU
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)
8 บิตบน มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า AH – Accumulator high
8 บิตล่าง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า AL – Accumulator low

AH AL

AX

8 บิต 8 บิต

16 บิต



CS231:

7/11/2021 ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 7

บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้งานทั่วไป 8 ตัว ประกอบไปด้วย

BX – Base address register ใช้ส าหรับระบุต าแหน่งหน่วยความจ า
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)
8 บิตบน มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า BH
8 บิตล่าง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า BL

BH BL

BX

8 บิต 8 บิต

16 บิต
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้งานทั่วไป 8 ตัว ประกอบไปด้วย

CX – Count register ใช้ส าหรับนับ หรือใช้ในการวนซ้ า
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)
8 บิตบน มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า CH
8 บิตล่าง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า CL

CH CL

CX

8 บิต 8 บิต

16 บิต
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้งานทั่วไป 8 ตัว ประกอบไปด้วย

DX – Data register ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)
8 บิตบน มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า DH
8 บิตล่าง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า DL

DH DL

DX

8 บิต 8 บิต

16 บิต
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้งานทั่วไป 8 ตัว ประกอบไปด้วย

SI – Source index register ใช้ส าหรับระบุต าแหน่ง Array
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)

SI

16 บิต

DI – Destination index register ใช้ส าหรับระบุต าแหน่ง Array
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)

SI

16 บิต
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้งานทั่วไป 8 ตัว ประกอบไปด้วย

BP – Base pointer register ใช้ชี้ต าแหน่งหน่วยความจ า
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)

BP

16 บิต

SP – Stack pointer register ใช้ส าหรับโครงสร้างข้อมูลแบบแถวซ้อน
มีขนาด 16 บิต (2 ไบต์)

SP

16 บิต
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้งานระบุ Segment 4 ตัว ประกอบไปด้วย

CS – Code Segment ใช้ระบุ เซกเมนต์ ต าแหน่งโปรแกรมในหน่วยความจ า มีขนาด 16 บิต
DS – Data Segment ใช้ระบุ เซกเมนต์ ต าแหน่งข้อมูลหรือตัวแปรในหนว่ยความจ า มีขนาด 16 บิต
ES – Extra Segment ใช้ระบุ เซกเมนต์ ต าแหน่งข้อมูลเพิ่มเติมในหน่วยความจ า มีขนาด 16 บิต
SS – Stack Segment ใช้ระบุ เซกเมนต์ ต าแหน่งโครงสร้างข้อมูลแถวซ้อนในหนว่ยความจ า มีขนาด 16 บิต

การระบุต าแหน่งด้วยเซกเมนต์ ช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เพราะหน่วยความจ าถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ

หน้าที่ 100 ตัวอักษรที่ 10

เซกเมนต์ ออฟเซต
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): รีจิสเตอร์

รีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลาง 8086 ส าหรับใช้พิเศษ 2 ตัว ประกอบไปด้วย

IP – Instruction Pointer ใช้ระบุต าแหน่งของโปรแกรมท่ีก าลังรันอยู่ ใช้ควบคู่กับ CS มีขนาด 16 บิต 
ค่าจะเปลี่ยนแปลงไปขณะที่โปรแกรมท างาน

Flags  ใช้เก็บสถานะภายในของหน่วยประมวลผล ตัวอย่างเช่น การเกิด overflow หรือผลการค านวณติดลบ
ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงจากโปรแกรมได้
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ตาราง opcode ของไมโครโพรเซสเซอร์ X86

สั่งท่ีไมโครโพรเซสเซอร์เข้าใจ เรียกว่า Operation Code หรือ opcode 
บางค าสั่งมีแค่ opcode ตัวอย่างเช่นค าส่ังหยุดการท างาน
บางค าสั่งมีพารามิเตอร์อ่ืนประกอบ ตัวอย่างเช่นค าส่ัง ย้ายข้อมูล พารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องนี้เรียกว่า operand

opcode    operand

Mnemonic
http://sparksandflames.com/files/x86InstructionChart.html

Operand
Opcode

การโปรแกรมด้วย opcode คือการสั่งงานด้วยภาษาเครื่อง
ยาก ไม่เป็นที่นิยม ซึ่งเราจะมาศึกษาในหลัง midterm*

การโปรแกรมด้วย Mnemonic นั้นเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะ
ไม่ต้องจ า opcode แต่เราต้องมีตาราง opcode เพ่ือตรวจสอบว่า
CPU สามารถท างานตามที่เราต้องการไดห้รือไม่

* เนื้อหา Instruction Encoding อาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ midterm
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

Mnemonic
Operand
Opcode

ภาษาที่โปรแกรมด้วย Mnemonic คือ

ภาษา Assembly

โปรแกรมที่ใช้แปลภาษา Assembly เป็นภาษาเครื่อง คือ

โปรแกรม Assembler
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

AA
AAD
AAM
AAS
ADC
ADD
AND
CALL
CBW
CLC
CLD
CLI
CMC
CMP

CMPSB
CMPSW
CWD
DAA
DAS
DEC
DIV
HLT
IDIV
IMUL
IN
INC
INT
INTO
IRET
JA

JAE
JB
JBE
JC
JCXZ
JE
JG
JGE
JL
JLE
JMP
JNA
JNAE
JNB

JNBE
JNC
JNE
JNG
JNGE
JNL
JNLE
JNO
JNP
JNS
JNZ
JO
JP
JPE

JPO
JS
JZ
LAHF
LDS
LEA
LES
LODSB
LODSW
LOOP
LOOPE
LOOPNE
LOOPNZ
LOOPZ

MOV
MOVSB
MOVSW
MUL
NEG
NOP
NOT
OR
OUT
POP
POPA
POPF
PUSH
PUSHA
PUSHF
RCL

RCR
REP
REPE
REPNE
REPNZ
REPZ
RET
RETF
ROL
ROR
SAHF
SAL
SAR
SBB

SCASB
SCASW
SHL
SHR
STC
STD
STI
STOSB
STOSW
SUB
TEST
XCHG
XLATB
XOR

จ าค าสั่งน้อยลง เมื่อโปรแกรมด้วยภาษา Assembly

https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#AAA
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#AAD
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#AAM
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#AAS
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#ADC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#ADD
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#AND
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CALL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CBW
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CLC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CLD
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CLI
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CMC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CMP
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CMPSB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CMPSW
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#CWD
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#DAA
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#DAS
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#DEC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#DIV
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#HLT
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#IDIV
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#IMUL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#IN
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#INC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#INT
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#INTO
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#IRET
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JA
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JAE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JBE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JCXZ
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JG
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JGE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JLE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JMP
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNA
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNAE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNBE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNG
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNGE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNLE
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNO
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNP
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNS
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#JNZ
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https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#NEG
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https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#RCL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#RCR
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https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#REPNE
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https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#RET
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#RETF
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#ROL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#ROR
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SAHF
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SAL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SAR
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SBB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SCASB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SCASW
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SHL
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SHR
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#STC
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#STD
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#STI
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#STOSB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#STOSW
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#SUB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#TEST
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#XCHG
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#XLATB
https://faculty.kfupm.edu.sa/COE/shazli/coe205/Help/8086_instruction_set.html#XOR
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
Work flow ของการโปรแกรมด้วยภาษา Assembly (แบบฝังตัว)

เขียนโปรแกรม
แปลเป็น

ภาษาเครื่อง
บันทึกลงรอม

ติดตั้งรอมบนเครื่อง
ท่ีต้องการรัน

Assembler,Linker

Text file binary file



CS231:

7/11/2021 ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 18

บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
Work flow ของการโปรแกรมด้วยภาษา Assembly (แบบโปรแกรมประยุกต์)

เขียนโปรแกรม
แปลเป็น

ภาษาเครื่อง
รัน

Assembler, Linker

Text file binary file
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

เราจะเริ่มศึกษาในรูปแบบของโปรแกรมฝังตัว

- ไม่มี Bios
- ไม่มีระบบปฏิบัติการ
- เปิดเครื่องมาเพื่อรันโปรแกรมเดียว (เหมือน Arduino)

จากนั้นค่อยไปสร้างโปรแกรมประยุกต์บนแพลทฟอร์ม พีซี+ดอส และ พีซี+วินโดว์ส
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี
Work flow ของการโปรแกรมด้วยภาษา Assembly (แบบฝังตัว ด้วยโปรแกรมจ าลอง)

เขียนโปรแกรม
แปลเป็น

ภาษาเครื่อง
บันทึกลงรอม

ติดตั้งรอมบนเครื่อง
ท่ีต้องการรัน



CS231:

7/11/2021 ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 21

บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เรียกย่อ ๆ ว่า ASM เป็นภาษาระดับต่ า ที่มีความสัมพันธ์ยึดติดกับ ค าสั่ง
สถาปัตยกรรม และชนิดของหน่วยประมวลผล

https://blog.malwarebytes.com/security-world/2012/09/so-you-want-to-be-a-malware-analyst/#
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เรียกย่อ ๆ ว่า ASM เป็นภาษาระดับต่ า ที่มีความสัมพันธ์ยึดติดกับ ค าสั่ง
สถาปัตยกรรม และชนิดของหน่วยประมวลผล

- มี Abstraction น้อยมาก
- ภาษาระดับต่ าที่สุดที่มนุษย์สามารถอ่านได้
- สามารถควบคุม hardware ได้ในระดับต่ าที่สุด
- โปรแกรมยาว
- ไม่สามารถน าไปรันต่างแพลตฟอร์มได้
- ท างานเร็วมาก
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

เริ่มท างานจากบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย รูปแบบค าสั่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

Operation [operands, ……]

Mnemonic Operand

เป็นภาษาที่ไม่มี case sensitivity
helloworld == HELLoworlD
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

การโปรแกรม นิยมใช้ตัวเลขฐาน 16 เพราะง่ายในการแปลผล แต่หากไม่มีการเติม suffix โปรแกรม assembler จะมอง
ตัวเลข decimal (0 – 9) ทุกตัวเป็นเลขฐาน 10

Suffix ความหมาย ตัวอย่าง

ไม่มี เลขฐาน10 10

b เลขฐาน 2 10b

o เลขฐาน 8 10o

h เลขฐาน 16 10H

การป้อนตัวเลขที่ฐาน 16 นั้นอยู่นอกช่วงของ decimal จะต้องมี prefix  0x น าหน้าจ านวน และไม่ต้องเติม  suffix
ตัวอย่างเช่น

0x FA จะมีค่าเท่ากับ 250 ในเลขฐาน 10
ถ้าป้อนเพียง FAH จะคอมไพล์ไม่ผ่าน
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

การโปรแกรม นิยมใช้ตัวเลขฐาน 16 เพราะง่ายในการแปลผล แต่หากไม่มีการเติม suffix โปรแกรม assembler จะมอง
ตัวเลข decimal (0 – 9) ทุกตัวเป็นเลขฐาน 10

Suffix ความหมาย ตัวอย่าง

ไม่มี เลขฐาน10 10

b เลขฐาน 2 10b

o เลขฐาน 8 10o

h เลขฐาน 16 10H

การป้อนตัวเลขที่ฐาน 16 นั้นอยู่นอกช่วงของ decimal จะต้องมี prefix  0x น าหน้าจ านวน และไม่ต้องเติม  suffix
ตัวอย่างเช่น

0x FA จะมีค่าเท่ากับ 250 ในเลขฐาน 10
ถ้าป้อนเพียง FAH จะคอมไพล์ไม่ผ่าน
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

Operation [operands, ……]

Operation คือค าสั่งการท างาน จะแตกต่างกันตามหน่วยประมวลผล

Operand จะมีเพียง 4 ประเภทคือ

operand ความหมาย ตัวอย่าง

REG รีจิสเตอร์
AX, BX, CX, DH, SP, BP, SI, DI

MOV AX , BX

SREG รีจิสเตอร์ segment
CS, DS, SS, ES

MOV DS , AX

Immediate ค่าใช้ทันที MOV AX, 1234

Memory ต าแหน่งที่อยู่ในหน่วยความจ า
ระบุด้วยเครื่องหมาย [   ]

MOV AX, [1234]
MOV AX, [CP]
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บทที่ 1 : ภาษาแอสเซมบลี

ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)

ไมโครโพรเซสเซอร์แต่ละรุน่ จะมี opcode แตกต่างกัน
การโปรแกรมจ าเป็นต้องใช้คู่มือจากผู้ผลิต

จากนี้ไปจะกล่าวถึง opcode ของไมโครโพรเซสเซอร์ intel 8086


