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Lucrarea de laborator numarul 6 
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origin-originea-seteaza adresa de la care sa se inceapa scrierea codului. Are 
mnemonicul org, op-codul 7 si formatul org adr unde adr este un numar. 
Aceasta instructiune nu va  apare  in memoria calculatorului. Ea este folosita 
de intrepretorul de limbaj de asamblare pentru a faciliata organizarea 
programului in memorie.  
Exemplu:  
org  60h     -  seteza originea scrierii memorie la adresa 60h. 
load R0 ,20-  scrie instructiunea load in memorie la adresa 60h. 
 
 
direct store- stocare directa –  mnemonic store, op-codul 3  si formatul 
strore reg, [addr]. Scrie in memorie la adresa addr continutul registrului 
reg.  
Exemplu:  
store R1,[0xA0] 
store R2,[eticheta] 
 
In memoria simulatorului instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
 
31 0A   store(3) R1(1), 0x0A(10) 
 
Sau sub forma binara 
0011 0001  0000 1010  
 
 
indirect store – stocare indirecta – mnemonicul store, op-codul E si 
formatul strore reg1, [reg2]. Scrie in memorie la adresa continuta in 
registrul reg2.  
Exemplu: 
store R1,[R2] 
 
In memoria simulatorului instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
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E0 12   store(E) R0(0), R1(1), R2(2) 
 
Sau sub forma binara 
1110 0000  0001 0010  
 
floating point addition-adunare in virgula mobila- mnemonicul addf, op-
codul 6 si formatul addf reg3,reg1, reg2. Aduna doua numere  reprezentata 
in virgula mobila alfate in registrii R1 si R2 si scrie rezultatul in registrul R3. 
Exemplu: 
addf R7,R1,R2 
 
In memoria simulatorului instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
 
67 12   addf(6) R7(7),R1(1), R2(2) 
 
Sau sub forma binara 
1010 0010  0010 1010  
 
Numere reprezentate in virgula mobila au formatul 1+3+4. Adica primul bit 
reprezinta semnul 1 pentru numere negative, 0 pentru numere pozitive. 
Urmatorii trei biti reprezinta exponentul, iar ultimii patru reprezinta mantisa. 
Pentru reprezentarea numerelor negative se foloseste codul direct. In acest 
caz semnul unui numar va fi dat de bitul de semn.  
 
Exemplu: 
 Numarul 10 va fi reprezentat in virgula mobila astfel. 
 
  0.100.1010 
 
 Numarul -10 va fi reprezentat in virgula mobila astfel. 
 
  1.100.1010 
  
 
bitwise or – sau logic pe biti- are mnemonicul or, op-codul 7 si formatul or  
reg3, reg1, reg2. Efectueaza un or logic pe biti intre registrii reg1 si reg 2, 
iar rezultatul se scrie in registrul reg 3. 
Exemplu: 
or R7,R1,R2 
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In memoria simulatorului instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
 
77 12   or(7) R7(7), R1(1), R2(2) 
 
Sau sub forma binara 
0111 0111  0001 0010  
 
bitwise and – si logic pe biti- are mnemonicul and, op-codul 8 si formatul 
and  reg3, reg1, reg2. Efectueaza un or logic pe biti intre registrii reg1 si reg 
2, iar rezultatul se scrie in registrul reg 3. 
Exemplu: 
and  R7,R1,R2 
 
In memoria simulatorului  instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
 
87 12   and(8) R7(7) R1(1)R2(2) 
 
Sau sub forma binara 
 
1000 0111  0001 0010  
 
bitwise exclusive or   – sau exclusiv logic pe biti- are mnemonicul xor, op-
codul 9 si formatul xor  reg3, reg1, reg2. Efectueaza un sau exclusiv logic 
pe biti intre registrii reg1 si reg 2, iar rezultatul se scrie in registrul reg 3. 
Exemplu: 
xor R7,R1,R2 
 
In memoria simulatorului instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
97 12   xor(9) R1(2), R2(2) 
  
Sau sub forma binara 
 
1001 0111  0001 0010  
 
 



 4 

rotate right -rotire dreapra – are mnemonicul ror, op-codul A si formatul  
ror reg , num. Efectuaza o operatie de rotire asupra registrului reg. Aceasta 
insemna ca bitii de la sfarsitul registrului sunt copiati la inceputul registrului 
iar acesta este mutat la dreapta cu un bit. 
Exemplu: 
 
ror  R2, 10 
 
In memoria simulatorului instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
A2 0A   ror(A) R2(1), 0A(10) 
 
Sau sub forma binara 
 
1010 0010  0010 1010  
 
jump when less or equal- salt daca mai  mic sau egal – are mnemonicul 
jmpLE, op-codul F  si formatul jmpLE  reg<=R0, addr sau  jmpLE  
reg<=R0, [eticheta]. 
Exemplu: 
 
jmpLE R3<=R0  45h 
jmpLE R3<=R0   sari_aici 
 
In memoria simulatorului instructiunea va fi reprezentata sub forma 
hexadecimala si va aparea astfel: 
 
F3 0A   ror(A) R2(1), 0A(10) 
 
Sau sub forma binara 
1010 0010  0010 1010  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 5 

���������	
�	���������	
 

B1.Scrierea în limbaj de asamablare a  unei instruc�iuni decizionale  
de tipul “if then else” 
 

Singurul registru la care se poate compara este R0. Acest lucru va 
influen�a decisiv implementatrea algoritmilor. 
 
 jmpEQ  R1=R0, then  ;if     
else: addi R2,R2,R3   ;else 
 jmp endif 
then: addi R3,R2,R3   ;then 
endif: halt 
 

B2.Scrierea în limbaj de asamblare a unei instruc�iuni de tipul “while 
do” 
 
do: addi R5,R5,R6 

addi R4,R4,R6 
 jmpEQ R1=R0  while 
 jmp do 
while: halt 
 

B3.Scrierea în limbaj de asamblare a unei instruc�iuni de tipul “for”  
 
for(i=0;i<10;i++){ 

a=a+10 
} 
 

load R0, 0xA  ;i<10 
load R1, 0x00  ;i=0 
load R2, 0x01  ;i++  
load R6, 0xA 

for: addi R5,R5,R6  ;a=a+10 
 addi R1,R1,R2  
 jmpLE R1<=R0,for 
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B4.Determinarea complementului fata de 1 al  unui numar. 
 

Aceasta operatie se realizeaza prin efectuarea unei operatii de sau 
exclusiv logic pe biti intre continutul registrului si o masca 11111111.  
Exprimandu-ne foarte simplist operatia xor pe un bit are ca rezultat 1daca 
cei doi operanzi sunt diferiti (unul 0 si celalalt 1) si 0 daca cei doi operanzi 
sunt identici (0 si 0 sau 1 si 1). In practica se poate obtine un inversor 
folosind  o poarta xor care are pusa  o intrare la 1 logic. 

Exemplu: 
 1011 1010 (+) 
 1111 1111 
 0100 0101   

 Se observa ca rezultatul este complemntul fata de 1 al numarului 
0xBA.  
    Mai jos se prezinta un program care obtine complementul fata de 1 al 
unui numar.  
 
00: load R1, 0xBA 
02: load R2, 0xFF  
04: xor R1,R1,R2 
06: halt 
 

Daca dorim sa obtinem complementul fata de 2 de doi al unui numar 
la complementul fata de 1 al numarului vom adauga 1.Deci programul va 
arata astfel. 
 
00: load R1, 0xBA 
02: load R2, 0xFF  
04: xor R1,R1,R2 
06: load R3, 00000001b 
08: addi R1,R1,R3 
0A: halt 
 
 

B5.Mascarea unui �ir de bi�i 
 
Principiul de baz� al acestei opera�ii este efectuarea unui and logic pe 

biti între un numar binar, masca �i un num�rul care trebuie sa fie mascat. 
Setarea la zero a unor bi�i dintr-un numar se face prin efectuarea unui and  
pe biti între num�rul care trebuie sa fie mascat �i un num�r binar în care pe 
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pozi�ia corespunz�toare bi�ilor care trebuie s� î�i p�streze valoarea  sunt bi�i 
cu valoarea 1, iar pe pozi�ia care trebuie sa apar� zero, zero.  

 
Exemplu:  

Avem numarull 0x0AD �i dorim s� vedem dac� este un num�r par sau 
impar. Pentru aceasta trebuie analizat ultimul bit. Dac� acesta este 0 atunci 
num�rul este par, dac� nu numarul este impar. Pentru a putea compara 
ultimul bit trebuie s� masc�m ceila�i bi�i. Aceasta se realizeaz� prin 
efectuarea unui and pe biti intre num�rul 0x0AD �i 0x01.  

 
0x0AC = 1010 1100 
0x0AD = 1010 1101 
   0x01 =  0000 0001 
 
1010 1100 ∧ 0000 0001 = 0000 0000 
1010 1101 ∧ 0000 0001 = 0000 0001 
 

O alt� aplica�ie este verificarea existen�ei transportului în cazul adun�rii a 
dou� numere. Se consider� c� se adun� dou� numere de o cifr� 
hexadecimal�, 0x0A �i 0x0B. 
 

0x0A+0x0B=0x15 
  

B6.Scrierea unui opera�ii de deplasare (shift) la dreapta 
 

 Acest tip de instructiune se foloseste in general pentru impartiri. O 
deplasare la dreapata cu x pozitii eschivaland cu impartirea la 2x. Operatia 
este compusa din doua operatii, una de rotire la dreapta si una de mascare a 
bitilor in plus. 
 Presupunem ca avem un registru de 8 biti care contine numarul 0xBA. 
Reprezentat in binar va arata astfel: 
 10111010  
Dorim sa delplasam la dreapta acest numar cu 3 pozitii (impartim la 8). 
Prima data rotim registrul cu valoarea 3. Rezulatatul va arata astfel: 
 01010111 
Observam ca ultimii cinci biti contin rezultatul care ne intereseaza, dar 
primii trei biti nu ar trebui sa fie acolo. Acestia vor fi mascati cu zero. Pentru 
cazul general se va folosi urmatoarea masca 0..x..01..n-x..1, unde n este 
lungimea registrului iar x numarul de pozi�ii care trebuie deplasate. Dupa 
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aceasta vom efectua un �i pe biti intre continutul registrului �i  00011111. În 
urma  masc�rii rezultatul va fi 00010111, ceace ne interesez� pe noi. 

Mai jos se d� un program scris în limbaj de asamblare care 
implementeaz� algoritmul de mai sus. 

 
00:load R1, 0x0BA   
02:ror R1,3 
04:load R2,00011111 
06:and R1,R1,R2  
08:halt 

 
B7.Scrierea unui opera�ii de deplasare(shift) la stânga 
 

 Aceast� opera�ie se implementeaz� într-o maniera asem�n�toare cu 
prima, adic� printr-o rotire la dreapta si o mascare . 
 Se consider� acela�i registru cu acelea�i con�inut. Trebuie s� deplas�m 
acest registrul la stânga cu x pozi�ii. Acest lucru echivaleaz� cu înmul�irea  
cu 2x .  Pentru acesta va trebui sa rotim registrul cu 8-x pozitii, daca registrul 
este de un octet. Daca nu vom sc�dea numarul de pozi�ii de deplasat în 
registru din numarul de biti din lungimea registrului. 
 Dup� aceasta con�inutul registrului va fi mascat cu  o masca  de forma 
1..n-x..10..x..0. 
 
Registrul va arata in decursul procesarii astfel. 
 
 Pasul 1.   1011 1010 – continut initial  
 Pasul 2.    1101 0101 - dupa rotire  
 Pasul 3.    1101 0000 - dupa mascare  
 
Programul în asamblare  arat� astfel:              
 

00:load R1, 0x0BA   
02:ror R1,5 
04:load R2,11111000 
06:and R1,R1,R2  
08:halt 

 
  
 
 



 9 

B8.Adunarea a doua numere intregi cu detectarea transportului 
  
 În cazul în care  trebuie s� adun�m doua numere al c�ror rezultat este 
pe mai mult de 8 biti simulatorul folosit de noi va trunchia rezultatul la 
lungimea unui registru, lucru care poate fi daun�tor. În continuare se va 
prezenta o metod� de calcul care compeseaz� aceasta deficien��. 
 Consider�m c� în memorie avem dou� numere întregi care trebuie 
adunate, 1100 1111(0x0CF) �i 1010 0101 (0x0A5). 
 
 Pasul 1-Se copiaz� primul num�r în registrul R1 �i al doilea num�r în 
registrul R2. 
 
 R1 1100 1111  CFh 
 R2 1010 0101  A5h 
 R3 
 R4 

R5 
R6 
 

 Pasul 2-Se seteaz� valoarea registrului Rx la 0x0F �i Ry la 0x0F0. 
  
 R1 1100 1111  CFh 
 R2 1010 0101  A5h 
 R3  
 R4 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

  
 Pasul 3-Se mascheaz� prima jum�tate a celor doi regi�tri.-Se face un 
�i pe biti între cei doi regi�trii �i Rx. 
 
 R1 0000 1111  0Fh 
 R2 0000 0101  05h 
 R3  
 R4 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
 Pasul 4-Se adun� R1 �i R2 iar rezultatul se pune în R2. 
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R1 0000 1111  0Fh 
 R2 0001 0100  14h 
 R3  
 R4 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
 Pasul 5-Se copiaz� con�inutul registrului R2 în R1. 
 

R1 0001 0100  14h 
 R2 0001 0100  14h 
 R3  
 R4 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
 Pasul 6-Se deplaseaz� la dreapta  R1 cu 4 pozi�ii. 
 

R1 0000 0001  01h 
 R2 0001 0010  14h 
 R3  
 R4 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
 Pasul 7-Se mascheaz�  prima jum�tate a registrului R2. 

 
R1 0000 0001  01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3  
 R4 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
Pasul 8-Se copiaz� primul num�r în registrul R3 �i al doilea în R4. 
 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 1100 1111  CFh 
 R4 1010 0101  A5h 
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R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 
 
Pasul 9-Se mascheaz� a doua jum�tate a registrului R3 �i a registrului 
R4. Se face un �i pe biti între cei doi registri �i registrul Ry. 
 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 1100 0000  C0h 
 R4 1010 0000  A0h 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 
 
Pasul10-Se deplaseaz� cei doi registri cu patru pozi�ii la dreapta. 
 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 0000 1100  0Ch 
 R4 0000 1010  0Ah 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
Pasul11-Se adun� R3 cu R1, iar rezultatul se a�eaz� în R3. 
 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 0000 1101  0Dh 
 R4 0000 1010  0Ah 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 
 
Pasul12-Se adun� R4 cu R3, iar rezultatul se a�eaz� în R4. 
 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 0000 1101  0Dh 
 R4 0001 0111  17h 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 
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Pasul13-Se copiaz� con�inutul registrului R4 în R3. 
 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 0001 0111  17h 
 R4 0001 0111  17h 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 
 
Pasul14-Se deplaseaz� con�inutul registrului R3 cu patru pozi�ii la 
dreapta.În registrul R3 vom avea transportul final. 

 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 0000 0001  01h 
 R4 0001 0111  17h 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
Pasul15-Se deplaseaz� con�inutul registrului R4 cu patru pozi�ii la 

stânga.  
 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 0000 0001  01h 
 R4 0111 0000  70h 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 

 
 
Pasul16- Se adun� R4 cu R2 iar rezultatul se a�eaz� în R4.  
 

 
R1 0000 0001   01h 

 R2 0000 0100  04h 
 R3 0000 0001  01h 
 R4 0111 0100  74h 

R5 0000 1111  0Fh 
R6 1111 0000  F0h 
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Programul în limbaj de asamblare va ar�ta astfel: 
 

load r1,[termen1] 
load r2,[termen2] 
load r5,0x0F 
load r6,0xF0 
and r1,r1,r5 
and r2,r2,r5 
addi r2,r2,r1 
move r1,r2 
ror r1,4 
and r1,r1,r5 
and r2,r2,r5 
load r3,[termen1] 
load r4,[termen2] 
ror r3,4 
and r3,r3,r5 
ror r4,4 
and r4,r4,r5 
addi r3,r3,r1 
addi r4,r4,r3 
move r3,r4 
and r3,r3,r6 
ror r3,4 
and r4,r4,r5 
ror r4,4 
addi r4,r4,r2 
halt 
termen1:db 0xCF 
termen2:db 0xA5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Exerci�ii 1. 
 
1. Se dau dou� numere pozitive a �i b. Dac� primul este mai mare decât al 

doilea s� se adune, iar rezultatul s� se plaseze în memorie la adresa F0h. 
Dac� nu s� se calculeze diferen�a celor dou� numere, iar rezultatul s� se 
plaseze la aceea�i adres�. 
Caz particular a= F312h, b=5678h. 

2. Se dau dou� numere  a �i b. Dac� primii trei bi�i ai acestor numre sunt 
identici cele dou� numere s� se deplaseze la stânga cu trei biti,iar la 
dreapta num�rului s� se introduc� 1 �i s� se scad� num�rul mai mare din 
num�rul mai mic.   
Caz particular a= F3h, b=56h 

3. Se dau trei numere a,b,c pe 8 biti, s� se Determine dac� cele trei numere 
formeaz� laturile unui triunghi(a+b>c,a+c>b,b+c>a). Dac� nu s� se 
afi�eze un mesaj de eroare. 
Caz particular a=9,b=4,c=16. 

4. Se d� un numar pe 8 biti. Dac� prima jum�tate este mai mic� decât a 
doua jum�tate cele dou� jum�t��i s� î�i schimbe locurile. S� se scad� 
prima din prima jum�tate a doua jum�tate, iar rezultatul s� se afi�eze în 
format decimal(în fereastra de afi�are s� apar� echivalentul decimal al 
num�rului).Caz particular AB 

5. Se dau dou� numere a,b. Dac� cele dou� numere au acela�i num�r de bi�i 
s� se adune printr-o metod� care permite detectarea transportului. Dac� 
nu s� scad� din num�rul mai mare num�rul  mai mic. Caz Particular A9h 
�i 16h 

Exerci�ii 2. 
 

1. Se dau dou� numere pozitive a �i b. Dac� primul este mai mare decât al 
doilea s� se adune, iar rezultatul s� se plaseze în memorie la adresa F0h. 
Dac� nu s� se calculeze diferen�a celor dou� numere, iar rezultatul s� se 
plaseze la aceea�i adres�. 
Caz particular a= D935 h, b=F911h. 

2. Se dau dou� numere  a �i b. Dac� primii trei bi�i ai acestor numre sunt 
identici cele dou� numere s� se deplaseze la stânga cu trei biti,iar la 
dreapta num�rului s� se introduc� 1 �i s� se scad� num�rul mai mare din 
num�rul mai mic.   
Caz particular a= D9, b= F9h 
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3. Se dau trei numere a,b,c pe 8 biti, s� se Determine dac� cele trei numere 
formeaz� laturile unui triunghi(a+b>c,a+c>b,b+c>a). Dac� nu s� se 
afi�eze un mesaj de eroare. 
Caz particular a=7,b=12,c=10. 

4. Se d� un numar pe 8 biti. Dac� prima jum�tate este mai mic� decât a 
doua jum�tate cele dou� jum�t��i s� î�i schimbe locurile. S� se scad� 
prima din prima jum�tate a doua jum�tate, iar rezultatul s� se afi�eze în 
format decimal(în fereastra de afi�are s� apar� echivalentul decimal al 
num�rului).Caz particular C9 

5. Se dau d� un sir de caractere terminat cu caracterul 20. S� se adauge 
spa�ii între cuvinte în astfel încât sirul sa aib� lungimea 80. Spa�iile se vor 
distribui cât mai echiatbil(se va simula justify din editoarele de text). Caz 
Particular “Ana are mere, pere �i gutui” 

Exerci�ii 3. 
 
1. Se dau dou� numere pozitive a �i b. Dac� primul este mai mare decât al 

doilea s� se adune, iar rezultatul s� se plaseze în memorie la adresa F0h. 
Dac� nu s� se calculeze diferen�a celor dou� numere, iar rezultatul s� se 
plaseze la aceea�i adres�. Caz particular a= BCDEh, b=0120h. 

2. Se dau dou� numere  a �i b. Dac� primii trei bi�i ai acestor numre sunt 
identici cele dou� numere s� se deplaseze la stânga cu trei biti,iar la 
dreapta num�rului s� se introduc� 1 �i s� se scad� num�rul mai mare din 
num�rul mai mic.  Caz particular a= DEh, b=78h 

3. Se dau trei numere a,b,c pe 8 biti, s� se Determine dac� cele trei numere 
formeaz� laturile unui triunghi(a+b>c,a+c>b,b+c>a). Dac� nu s� se 
afi�eze un mesaj de eroare.Caz particular a=12,b=20,c=15. 

4. Se d� un numar pe 8 biti. Dac� prima jum�tate este mai mic� decât a 
doua jum�tate cele dou� jum�t��i s� î�i schimbe locurile. S� se scad� 
prima din prima jum�tate a doua jum�tate, iar rezultatul s� se afi�eze în 
format decimal(în fereastra de afi�are s� apar� echivalentul decimal al 
num�rului).Caz particular 90h 

5. Se dau dou� numere a,b. Dac� cele dou� numere au acela�i num�r de bi�i 
s� se adune printr-o metod� care permite detectarea transportului. Dac� 
nu s� scad� din num�rul mai mare num�rul  mai mic. Caz Particular  81h 
�i A0h 

Exerci�ii 4. 
 
1. Se dau dou� numere pozitive a �i b. Dac� primul este mai mare decât al 

doilea s� se adune, iar rezultatul s� se plaseze în memorie la adresa F0h. 
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Dac� nu s� se calculeze diferen�a celor dou� numere, iar rezultatul s� se 
plaseze la aceea�i adres�. Caz particular a= F312h, b=5678h. 

2. Se dau dou� numere  a �i b. Dac� primii trei bi�i ai acestor numre sunt 
identici cele dou� numere s� se deplaseze la stânga cu trei biti,iar la 
dreapta num�rului s� se introduc� 1 �i s� se scad� num�rul mai mare din 
num�rul mai mic. Caz particular a= F312h, b=5678h 

3. Se dau trei numere a,b,c pe 8 biti, s� se Determine dac� cele trei numere 
formeaz� laturile unui triunghi(a+b>c,a+c>b,b+c>a). Dac� nu s� se 
afi�eze un mesaj de eroare. Caz particular a=9,b=4,c=12. 

4. Se d� un numar pe 8 biti. Dac� prima jum�tate este mai mic� decât a 
doua jum�tate cele dou� jum�t��i s� î�i schimbe locurile. S� se scad� 
prima din prima jum�tate a doua jum�tate, iar rezultatul s� se afi�eze în 
format decimal(în fereastra de afi�are s� apar� echivalentul decimal al 
num�rului).Caz particular  1Ah. 

5. S� da un sir de octe�i în memorie de tipul “a+b+c-d….”, Unde a,b,c,… 
sunt numere reprezentate în formatul 1+4, numerele negative fiind 
reprezentate în cod complementar. Operanzii sunt reprezenta�i în 
memorie de caracterele “+” �i “-”. S� se decodifice �i s� se efectueze 
opera�iile date. Rezultatul s� se a�eze în memorie la încep�nd cu adresa 
F0. Caz particular: “9+10+11+12” 

Exerci�ii 5. 
 
1. Se dau dou� numere pozitive a �i b. Dac� primul este mai mare decât al 

doilea s� se adune, iar rezultatul s� se plaseze în memorie la adresa F0h. 
Dac� nu s� se calculeze diferen�a celor dou� numere, iar rezultatul s� se 
plaseze la aceea�i adres�. Caz particular a= F312h, b=5678h. 

2. Se dau dou� numere  a �i b. Dac� primii trei bi�i ai acestor numre sunt 
identici cele dou� numere s� se deplaseze la stânga cu trei biti,iar la 
dreapta num�rului s� se introduc� 1 �i s� se scad� num�rul mai mare din 
num�rul mai mic.  Caz particular a= F312h, b=5678h 

3. Se dau trei numere a,b,c pe 8 biti, s� se Determine dac� cele trei numere 
formeaz� laturile unui triunghi(a+b>c,a+c>b,b+c>a). Dac� nu s� se 
afi�eze un mesaj de eroare.Caz particular a=100,b=5,c=9. 

4. Se d� un numar pe 8 biti. Dac� prima jum�tate este mai mic� decât a 
doua jum�tate cele dou� jum�t��i s� î�i schimbe locurile. S� se scad� 
prima din prima jum�tate a doua jum�tate, iar rezultatul s� se afi�eze în 
format decimal(în fereastra de afi�are s� apar� echivalentul decimal al 
num�rului).Caz particular  FDh. 

5. S� se scrie un program care s� implementeze un program care s� codifice 
decodifice �i s�  corecteze un num�r pe 4 biti,folosind codul Hamming. 
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