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Laborator 11-13: Programe ce utilizează proceduri ce primesc parametrii prin stivă

Se vor edita şi testa programele prezentate la curs, şi apoi următoarele programe:
1)	Să se scrie un program care determină poziţia n memorie a unui şir de caractere ASCII (numai litere). Se va utiliza o procedură pentru determinarea poziţiei şirului; aceasta primeşte prin stivă adresa de început (segment + offset) şi lungimea zonei. Procedura va returna, tot prin stivă, adresa de început şi lungimea şirului, dacă l-a găsit, iar dacă nu, va returna, prin stivă lungimea 0. Programul va afişa şirul de caractere ASCII, dac a fost găsit, sau un mesaj corespunzător, dacă nu l-a găsit.
2)	Să se definească o procedură care caută (substituie/ elimină) o anumită valoare, de tip octet, într-un şir; procedura primeşte, prin stivă, adresa (segment + offset), lungimea şirului şi valoarea; dacă valoarea este gsită returnează CF=0 şi poziţia în şir pe stivă, iar dacă nu este gsită returnează CF=1.
3)	Să se definească o procedură care concatenează două şiruri ASCIIZ (şirurile se termină cu 0, ca în C). Procedura primeşte, prin stivă, cele trei adrese: două ale şirurilor de concatenat şi una a şirului rezultat, care este tot şir ASCIIZ (adresele conţin: segment + offset). Să se scrie programul care citeşte două şiruri de caractere ASCII, le depune în memorie sub forma ASCIIZ, după care le concatenează (apelează procedura) şi afişează şirul rezultat. Citirea celor două şiruri de la tastatură se va termina cu RETURN.
4)	Să se scrie un program care ordonează crescător (descrescător) un şir (de tip octet/ cuvânt, dublu cuvânt sau de 64 de biţi, utilizând instrucţiuni pe 16 biţi) şi apoi inserează o valoare în şirul ordonat. Se va utiliza o procedură pentru ordonare (metoda inversiunilor, selecţie directă, inserare directă) care primeşte prin stivă adresa şi lungimea şirului. Definiţi şi o procedură care inserează o valoare într-un şir ordonat, care primeşte parametrii tot prin stivă (adresa şirului, lungimea lui şi valoarea de inserat). Definiţi şi segmentul de date.
5)	Scrieţi o procedură, şi programul ce o apelează şi afişează rezultatul, care sortează un vector de N şiruri de caractere ASCIIZ, definite prin pointeri de tip far. Procedura primeşte prin stivă adresa far a vectorului de pointeri şi dimensiunea lui.
6)	Să se scrie un program care selectează elementul k dintr-un şir de n elemente (octet, cuvânt, dublu cuvânt, . . .). Programul va citi valoarea lui k în zecimal de la tastatură, după care va apela o procedură de căutare, care primeşte prin stivă adresa, lungimea şirului şi poziţia elementului de selectat, iar procedura va returna prin stivă valoarea respectivă, iar prin CF dacă a apărut vreo eroare (k>n, sau n=0) sau nu. Programul va afişa valoarea respectivă în hexazecimal.
7)	Se citesc 2 valori numerice întregi fără semn de la tastatură, de cel mult 30 de cifre, care se depun ca 2 şiruri ASCIIZ de lungimi necunoscute şi diferite, S1 şi S2. Se va defini o procedură care citeşte o astfel de valoare, şi care primeşte prin stivă adresa unde depune cifrele în format ASCIIZ. Să se scrie apoi, o procedură şi programul, care aduna două astfel de şiruri ASCIIZ şi furnizează un şir rezultat ASCIIZ de acelaşi tip. Procedura primeşte ca parametrii, tot prin stivă, cele trei adrese, două ale celor două numere şi una pentru suma obţinută. Programul va afişa valoarea obţinută utilizând pentru afişare o procedură, care primeşte adresa şirului ASCIIZ de afişat.
8)	Să se scrie o procedură care furnizează un cuvânt reprezentând paritatea (suma modulo doi a cuvintelor) pentru un bloc de memorie (de tip cuvânt); procedura primeşte prin stivă adresa blocului şi lungimea lui şi returnează cuvântul tot prin stivă.
9)	Să se scrie o procedură care determină primul şi ultimul cuvânt dintr-un şir egale cu o anumită valoare. Procedura primeşte prin stivă: adresa şirului, lungimea lui şi cuvântul de căutat, şi va returna prin stivă cele două offseturi, iar dacă valoarea nu este găsită va semnala aceasta prin CF=1, situaţie în care programul în care va afişa un mesaj corespunzător.
10)	Să se scrie un program care determină numărul de valori pozitive dintr-un şir ce conţine valori reprezentate pe 64 de biţi. Programul va afişa valoarea respectivă în zecimal. Se va utiliza o procedură care primeşte prin stivă adresa de început şi numărul de valori din şir, şi va returna tot prin stivă numărul de valori pozitive găsite. Variantă: numărul de valori cuprinse între două valori, procedura va primi  prin stivă şi aceste două valori.
11)	Să se definească două proceduri, echivalente funcţiilor toupper() şi respectiv tolower(), din C, care primesc un caracter şi-l convertesc în literă mare, respectiv mică. Se poate defini pentru utilizare şi o procedură echivalentă funcţiei isletter(), din C, care determină dacă parametrul este literă.
12)	Definiţi o procedură care roteşte o valoare de tip dublu cuvânt sau cuvânt de 64 biţi, utilizând instrucţiuni pe 16 biţi, la stânga (dreapta) cu un număr de biţi. Procedura primeşte cei doi parametrii (valoarea de rotit şi contorul de rotaţii).
13)	Să se scrie un program care instalează o procedură pe un anumit nivel de întrerupere, direct în TVI, care după execuţia sa va executa (apela) şi vechea întrerupere. Procedura va afişa în hexazecimal (zecimal, octal) adresa la care se află ea (offsetul este cunoscut, eventual se poate utiliza instrucţiunea mov ax, $, iar adresa de segment este CS-ul curent).
14)	Să se scrie o procedură care afişează, n hexazecimal, valorile registrelor AX, SP, IP şi FLAGS, din momentul apelului rutinei.

