
1. Определить содержимое регистра rсх фрагмента выполнения программы на языке ассемблерe ml64 

mas1 REAL8 129.235, -1024.01, -12.5, 5.06, 67895.025 
mas2 REAL8 1,1 
len EQU $- mas1  
… 
mov rcx, len  
shr  rcx, 3 

1) нет решения        2) 5       3) 20       4) 16         5) 6 

 
.data 
mas1 REAL8 129.235, -1024.01, -12.5, 5.06, 67895.025 
mas2 REAL8 1.1 
len EQU $- mas1  
.code 
WinMain proc 
;sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 32d x 8 = 256; 8 - возврат… 
mov rcx, len  
shr  rcx, 3 
ret 
WinMain endp 
end  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке ассемблер ml64 

_a1 dq 2 
_b1 dq 3 
_c1 dq 4 
_d1 dq 2 
_e1 dq 3 
_f1 dq 4 
… 
count proc arg_a:QWORD, arg_b:QWORD, arg_c:QWORD,arg_d:QWORD, arg_e:QWORD, arg_f:QWORD 
sub r8,[rbp+20h]  ;  
add r8,[rbp+28h]  ;  
1) нет решения     2) 0       3) 20      4) 16       4.) 5 

 
OPTION DOTNAME ; включение и отключение функций ассемблера 
include temphls.inc   ; invoke и другие высокоуровневые инструкции 
 
OPTION PROLOGUE:none  ; пролог функций - для параметров ... 
;OPTION EPILOGUE:none    ; эпилог функций 
count PROTO arg_a:QWORD, arg_b:QWORD, arg_c:QWORD,arg_d:QWORD, arg_e:QWORD, arg_f:QWORD 
.data 
_a1 dq 2 
_b1 dq 3 
_c1 dq 4 
_d1 dq 2 
_e1 dq 3 
_f1 dq 4 
.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 32d x 8 = 256; 8 - возврат 
mov rbp,rsp ; сохранение выравненного значения стека 
invoke count,_a1,_b1,_c1,_d1,_e1,_f1 
ret 
WinMain endp 
 
count proc arg_a:QWORD, arg_b:QWORD, arg_c:QWORD,arg_d:QWORD, arg_e:QWORD, arg_f:QWORD 
 sub r8,[rbp+20h]  ;  
 add r8,[rbp+28h]  ;  
 count endp 
 ret 
end  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке ассемблер ml64 

a1 real8 2.0 
b1 real8 3.1 
res dq 0 
… 

fld b1 
fld a1 
fmulp st(2), st 
fisttp res 
1) res = нет решения   2) res = 9,61       3) res = 6,2     4) res = 3.1         5)  res = 3.0 

 
.data 
a1 real8 2.0 
b1 real8 3.1 
res dq 0 
.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 32d x 8 = 256; 8 - возврат 
mov rbp,rsp ; сохранение выравненного значения стека 
fld b1 
fld a1 
fmulp st(2), st 
fisttp res 
WinMain endp 
end  
 

 

 



 
4. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке ассемблер ml64 

mas1 dw 5,6,7,13,11   
          dw 2 dup(14,15) 
… 
mov r15w,word ptr mas1[6] 

1) r15w = 0000   2) r15w = 000B       3) r15w = 000D    4) r15w = 000E         5)  r15w = 000F 

 
.data 
mas1 dw 5,6,7,13,11     
     dw 2 dup(14,15) 
.code 
WinMain proc 
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 32d x 8 = 256; 8 - возврат 
mov rbp,rsp ; сохранение выравненного значения стека 
mov r11w,word ptr mas1[0] 
mov r12w,word ptr mas1[1] 
mov r13w,word ptr mas1[2] 
mov r14w,word ptr mas1[3] 
mov r15w,word ptr mas1[6] 
 
WinMain endp 
end  
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке ассемблер ml64 

add r10b,255 
add r10b,r10b 
add r10w,r10w  
1) r10b = FF   2) r10b = FE       3) r10b = 1FC    4) r10b = FC         5)  r10b = нет решения 

 
.data 
.code 
WinMain proc 
add r10b,255 
add r10b,r10b 
add r10w,r10w 
 
WinMain endp 
end  
 
После команды add r10b,r10b 

 
 
После команды add r10w,r10w 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке ассемблер ml64 

arr1 real8 16.1,2.5,36.2,16.1 
… 
vmovsd xmm1,arr1[0]  
vmovsd xmm2,arr1[8] 
vmovsd xmm3,arr1[16]  
vdivsd xmm4,xmm3,xmm1 
vcvttsd2si r10d,xmm4 ; 

1) r10d = 0   2) r10d = 1       3) r10d = 2    4) r10d = 2.2         5)  r10d = нет решения 

 
.data 
arr1 real8 16.1,2.5,36.2,16.1 ; массив чисел ј 
.code 
WinMain proc 
vmovsd xmm1,arr1[0]     ; xmm1 - b - переслать двойное слово 
vmovsd xmm2,arr1[8]     ; xmm2 - c 
vmovsd xmm3,arr1[16]    ; xmm3 - d 
vdivsd xmm4,xmm3,xmm1   ; d/b 
vcvttsd2si r10d,xmm4 ; 
WinMain endp 
end  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Определить результат выполнения фрагмента программы на языке ассемблер ml64 

arr1 dd 1.1,2.2,3.3,4,5,6,7.7,8.8;   
… 
vmovups ymm15,arr1 
vpextrd r14d,xmm15,3 

1) r14d = 0   2) r14d = 8.8      3) r14d = 4    4) r14d = 7.7         5)  r14d = нет решения 

 
.data 
arr1 dd 1.1,2.2,3.3,4,5,6,7.7,8.8;  массив чисел А 
.code 
WinMain proc 
;sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 32d x 8 = 256; 8 - возврат 
;mov rbp,rsp ; сохранение выравненного значения стека 
 
vmovups ymm15,arr1 
vpextrd r14d,xmm15,3 
WinMain endp 
end  
 

 
 

 

 
 



 
8. Визначити результат виконання асемблерної команди циклічного складання paddw двох чисел для архітектури х86: 

число А = 30 00010, число  В = 50 00010 

8.1) 20 00010      8.2)  80 00010     8.3) 65 53610    8.4) 00 00010   8.5) 14 46410 

(см. мой учебник на моем сайте ( http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/knigi/ ) в меню «Ссылки/Книги») 
Розглянемо наступну програму. Використаємо масиви чисел розміром у 32 розряди. Але для того, щоб 

подивитися, як працює арифметична команда з циклічним перенесенням, використаємо команду paddw додавання 
16-розрядних чисел. Крім того, використання 32-розрядних чисел при використанні API-функцій робить програму 
набагато простішою, тому, що навіть функція wsprintf перетворює 32-розрядні числа. Оберемо числа, які вміщаються 
у 16-розрядну сітку, але використаємо розмірність DD. 

 
Розглянемо результат додавання двох масивів: 
 
 
 
 
Команда додавання слів paddw формує результат за принципом циклічного перенесення, що означає таке: 

якщо сума для формату слова перевищує межу максимально допустимого числа 65 536, то результат отримується як 
різниця між отриманим числом та цією межею. Наприклад, 

30 000 + 50 000 = 80 000, 80 000 – 65 536 = 14 464. 
 
Лістинг 18.3. Додавання двох масивів даних за допомогою команди paddw: 
title Рысованый А.Н. 
.686                      ; директива определения типа микропроцессора 
.model flat,stdcall  ; задание линейной модели памяти 
.MMX                                    ; директива визначення команд MMX 
option casemap:none                     ; отличие строчных и прописных букв 
include \masm32\include\windows.inc    ; файлы структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32 

.data            ; директива определения данных 
mas1 DW 1, 20000, 30000, 40000, 100, 40000, 3, 50000, 6000 
mas2 DW 2, 40000, 50000, 25538, 200, 40000, 1, 0, 60000 
len1 EQU ($-mas2)/type mas2 ; обчислення кількості подвійних слів mas2 
sum DW len1 DUP(0),0            ; резервування байтів під змінну sum 
sum2 DD len1 DUP(0),0           ; резервування байтів під змінну sum 

_title db "Результат параллельного сложения массивов с помощью команды paddw ММХ", 0 
buf dw len1 DUP(0),0                   ; буфер виведення повідомлення 
ifmt db "Использование команды paddw MMX.",0Ah,0Dh,0Dh, 
" Ответ =", len1 dup("   %d "),0Ah,0Dh,0Dh, 
   "Автор: Рысованый А.Н., e-mail: rysov@rambler.ru",0  

.code       ; директива начала кода программы 
_st:       ; метка начала программы с именемst 

   mov  EAX, len1  ; підготовка до визначення кількості циклів 
   mov  EBX, 4 ; кількість паралельно обробляємих чисел за один цикл 
   xor  EDX, EDX    ; підготовка регістра до ділення (онулення EDX) 
   div  EBX   ; визначення кількості циклів  eax := 2 , edx := 1 
   mov  ECX, EAX      ; занесення кількості циклів до лічильника 
   lea   ESI, mas1  ; esi := addr mas1 
   lea   EDI, mas2  ; edi := addr mas2 
   lea   EBX, sum   ; ebx := addr sum 

m1: 
   movq  MM0, qword ptr [ESI]   ; завантаження 4-x слів масиву mas1 
   paddw MM0, qword ptr [EDI]  ; паралельне циклічне додавання 
   movq  qword ptr [EBX], MM0  ; збереження в новому масиві 
   add   ESI, 8    ; підготовка адреси mas1 до нового зчитування 
   add   EDI, 8    ; підготовка адреси mas2 до нового зчитування 
   add   EBX, 8    ; підготовка адреси sum  до нового зчитування 
 loop m1        ; ecx := ecx – 1 та перехід, якщо ecx != 0 
   cmp   EDX, 0  ; порівняння з нулем  
 jz    exit1         ; перейти, якщо всі числа оброблені (edx = 0) 
   mov   ECX, EDX ; занесення остачі необроблених слів 

m2: 
   mov   AX, word ptr [ESI] 
   add   AX, word ptr [EDI] 
   mov   word ptr [EBX], AX 
   add   ESI, 2 
   add   EDI, 2 
   add   EBX, 2 
  loop m2 

exit1:        ; розширення слів до подвійних слів для перетворення wsprintf 
movzx eax, sum  
mov  sum2[0],eax 
    movzx eax,sum[2] 
    mov  sum2[4],eax 
movzx eax,sum[4] 
mov  sum2[8],eax 
   movzx eax,sum[6] 
   mov  sum2[12],eax 
movzx eax,sum[8] 
mov  sum2[16],eax 
   movzx eax,sum[10] 
   mov  sum2[20],eax 
movzx eax,sum[12] 
mov  sum2[24],eax 

1, 20000, 30000, 40000, 100, 50000, 3, 50000,   6000 
2, 40000, 50000, 25538, 200, 40000, 1,         0, 60000 
3, 60000, 14464,         2, 300, 24464, 4, 50000,     464 

 

+ 
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   movzx eax,sum[14] 
   mov  sum2[28],eax 
movzx eax,sum[16] 
mov  sum2[32],eax 

 invoke  wsprintf, ADDR buf, ADDR ifmt, \   
sum2,sum2[4],sum2[8],sum2[12],sum2[16],sum2[20],sum2[24],sum2[28],sum2[32] 
invoke MessageBox, 0, addr buf, addr _title, MB_ICONINFORMATION 
invoke ExitProcess, 0 ; повернення управління  ОС та вивільнення ресурсів 

end _st            ; завершение программы с именем_st 

 
 

Рис. 18.3. Результат виконання програми з лістингу 18.3 


