partial_plas_60i.rtf		10/25/2009
1/2


Programare în Limbaj de Asamblare – Lucrare de verifcare
Lucrarea se va da în săptămâna 7-8, constă din 5-6 întrebări din lista de întrebări de mai jos, şi 1 problemă (de tipul celor făcute la laborator); lucrarea poate fi dată şi într-una din săptămânile următoare dar nu mai târziu de săptămâna 10.


1.	Ce sunt asambloarele? Descrieţi etapele procesului de asamblare.
2.	Etapele parcurse pentru realizarea unui program în limbaj de asamblare.
3.	Operaţiile executate în mod repetat de procesor, la care se rezumă funcţionarea sa. (ciclurile realizate de procesor pentru execuţia unei instrucţiuni)
4.	Descrieţi unităţile funcţionale ale unui procesor (286/386/486/Pentium).
5.	Structura internă a procesorului 286/386/486.
6.	Unităţile componente ale procesorului 386/486/Pentium.
7.	Îmbunătăţiri aduse procesoarelor Pentium faţă de procesorul 486.
8.	Descrieţi câteva (3-4) concepte noi utilizate la procesoarele Pentium.
9.	Operaţiile realizate de procesor pe durata unui ciclu de magistrală, pentru comanda altor dispozitive (memorie, echipamente de I/E).
10.	Resursele procesorului (registrele sale, dimensiune, tipul lor, etc.)
11.	Descrieţi indicatorii din registrul indicatori (stare, control, speciali).
12.	Organizarea memoriei (modalitatea de memorare a datelor, instrucţiunilor, referirea la memorie-adresa logică).
13.	Generarea adreselor fizice în modul real de adresare.
14.	Generarea adreselor fizice în modul protejat de adresare virtuală.
15.	Modul de translatare a adresei logice în adresă fizică (segmentare, paginare).
16.	Formatul unui selector. Modul de calcul al spaţiului virtual de memorie gestionat de procesor.
17.	Structura unui descriptor de segment (câmpurile conţinute de acesta).
18.	Niveluri de privilegiu. Obiecte recunoscute de procesor ce conţin niveluri de privilegiu.
19.	Ce este şi ce conţine TSS.
20.	Organizarea spaţiului de I/O.
21.	Avantajele utilizării segmentării şi paginării.
22.	Memoria cache (descrieţi organizarea de principiu a acesteia).
23.	Concepte utilizate de memoria cache pentru actualizarea informaţiei.
24.	Sistemul de întreruperi. Tipuri de întreruperi.
25.	Întreruperile externe.
26.	Întreruperile interne.
27.	Întreruperile: " single step" şi "breakpoint".
28.	Tabela vectorilor de întrerupere.
29.	Structura procedurilor de tratare a întreruperilor.
30.	Operaţiile realizate de procesor la apariţia unei întreruperi.
31.	Formatul şi dimensiunea instrucţiunilor.
32.	Sursele (segment şi offset) utilizate la calculul adresei fizice, în funcţie de tipul referinţei.
33.	Moduri de adresare (enumerare, exemple de instrucţiuni); exemple utilizare adrsare bazată, indexată.
34.	Tipuri de prefixe.
35.	Identificatori în limbajul de asamblare (standard şi definiţi de utilizator).
36.	Tipuri de constante şi reprezentarea lor internă (întregi, reale).
37.	Tipuri de propoziţii în limbaj de asamblare; sintaxa unei instrucţiuni.
38.	Declararea datelor în limbaj de asamblare, exemple.
39.	Operatorii SEG, OFFSET, TYPE (exemple de utilizare).
40.	Operatorii LENGTH, SIZE şi PTR (exemple de utilizare).
41.	Operatorii SHORT, WIDTH, MASK (exemple de utilizare).
42.	Directivele ORG, EQU şi simbolul contor program $ (exemple de utilizare).
43.	Definirea completă a segmentelor.
44.	Definirea simplificată a segmentelor.
45.	Simboluri predefinite utilizate în definirea simplificată a segmentelor.
46.	Asociere segmentelor cu registrele segment. Pseudoinstrucţiunea ASSUME.
47.	Iniţializarea registrelor segment.
48.	Prefix segment. Referinţe anonime.
49.	Reguli pentru determinarea registrului segment implicit.
50.	Definirea şi utilizarea grupurilor de segmente.
51.	Setul de instrucţiuni; setul de instrucţiuni de bază.
52.	Instrucţiuni de conversie (extensie de semn).
53.	Instrucţiuni de transfer cu stiva. Accesul la datele (parametrii) din stivă, cu descărcarea sau fără descărcarea stivei.
54.	Instrucţiunea de transfer octet de la un cod la altul (xlat).
55.	Codurile furnizate de tastatură.
56.	Modalitatea de modificare a indicatorului TF (exemplificare).
57.	Formatul datelor aritmetice.
58.	Interpretarea datelor şi a indicatorilor pentru operaţii cu numere cu şi fără semn.
59.	Modalitatea de operare pentru numere zecimal împachetate.
60.	Modalitatea de operare pentru numere zecimal neîmpachetate.



