
  :زبان ماشين 

  .تا كنون به مفاهيم اساسي حل مسأله توسط رايانه پرداختيم ولي از نكات عملي سخني گفته نشد

دستورات اوليه قابل اجرا توسط رايانه را چگونه مي توان به رايانه گفت ؟ اصوالً پردازشگرهاي كوچـك     

: P )µPr ocessor( Micro     هايي عملگر.  مدارات منطقي بدوي هستند    نسل بعدي گيت هاي ديجيتال و

andorشبيه   هنوز هم اين المانهـا در جايگـاه خـود     . ( كه احتماالً در منطق رياضي با آنها آشنايي داريد        ,...,

و پردازش هاي دو دويي و لذا مي توان پايه پيشرفت اين علم را پيشرفت الكترونيك ديجيتال             ) كارآيي دارند   

( )Binary  به درستي هم همين است زبان قابل فهم رايانه مشتي اعداد هستند كه داراي  . روي اعداد دانست

).تركيب بندي خاصي هستند )Format.  

' 16بر فرض عدد مبناي    BA'  به پردازشگرهايlntel  مي فهماند كه عدد خاصي را 8086سازگار با 

ا دسـتوراتي از جـنس اعـداد     . بايد در جاي خاصي از حافظه كپي كند        تمامي عملكرد رايانه بر همين منوال ـب

كـه توضـيح آن بعـداً       ( اصلي سيـستم    در ضمن تمامي اين دستورات همانند داده هاي خام در حافظه            . است

  .قرار دارند يعني هيچ تفاوتي بين دستور و داده خام وجود ندارد) خواهد آمد 

همين خاصيت دستورات مي توان حدس زد كه ايجاد مجموعـه دسـتورالعملهاي اجرايـي در حـين               از

  .اجراي برنامه ممكن است يعني برنامه مي تواند بصورت پويا رشد يابد

لـذا اعـداد كـد      . م اينكه زبان ماشين مجموعـه اي از اعـداد تركيـب بنـدي شـده اسـت                 خالصه كال 

)Code
∆

وط                ) رمز  = هاي اجراي دستورات هستند كه براي درك اين زبان مي توان به دفترچه پردازشـگر مرـب

  !رجوع كرد و رمزها را گشود



خش را با تالش فراوان ديگران انجام مي دهنـد  اين ب. اما در حقيقت اين سطح از كار به عهده ما نيست     

سيستم عامل تهيه مي كنند و چه و چه تا در نهايت ما مجبور نباشيم براي پياده سازي راه حل هاي خـود بـا                      

  . شويمجه نرم كردن با كدهاي عددي آشنامشقت دست و پن

  

 


