
������������	�
������������	���

���	�������������������������	���
�����
 
A.Înmul�irea a Doua Numere Binare de 8 Bi�i F�r� Semn  

Algoritmul dupa care se înmu�esc doua numere binare a fost prezentat 
în laboratorele precedente. Pe scurt algoritmul este urmatorul:  

- se aliniaz� numerele unul sub altul de la dreapta la stânga, 
începând cu cel mai pu�in semnificativ bit; 

- pentru fiecare bit 1 de la înmul�itor se scrie sub acesta primul 
operand începând din dreptul loca�iei respective de la dreapta 
spre stânga; 

- se efectueaz� opera�ia de adunare prezentat� mai sus asupra 
operanzilor astfel rezulta�i. 

 
Exemple: 
 

   1 1 0 1 X   13 X 
   0 1 0 1      5  
   1 1 0 1    65  
 1 1 0 1        
1 0 0 0 0 0 1      
 
   0 1 0 1 X     5 x 
   1 1 1 1    15  
   0 1 0 1    75  
  0 1 0 1       
 0 1 0 1        
0 1 0 1         
1 0 0 1 0 1 1      

 
Datorit� limitorilor impuse de modelul simulatorului se pot face 

inmul�iri cu numere de maxim 4 bi�i. 
  
În pseudocod algoritmul va ar�ta astfel: 
 
begin 
 *încarc� în registrul R1 înmul�itul 
 *încarc� în registrul R2 înmul�itorul 
 *încarc� în registrul R3 masca- 0x01 
 *încarc� în registrul R4 pasul- 0x01 
 for i=1 to 4  
  R0=R2 and R3 
  *dac� bitul îmul�itului de pe pozi�ia i este 1 atunci 
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   R5=R5+R1 
  *deplaseaz� la stânga cu o pozi�ie îmul�itorului 
 end for  

 end 
 

La implementarea acestui algoritm s-a folosi o “masc� mobil�”. 
Acesta este o masc� pe un bit care este deplasat cu c�te o pozi�ie la stânga 
l�a fiecare ciclu. În acest fel putem analiza fiecare bit în parte. 

Dup� opera�ia de mascare rezultatul �i-ului pe bi�i este pus în 
registrul R0. Dac� registrul R0 are aceea�i valoare ca �i registrul R3 
atunci înseamn� c� pe pozi�ia pe care se afl� 1-ul din masc� se afla un 1 �i 
în num�rul mascat.  
 În continuare se va explica algoritmul pas cu pas. 
 

Pasul 1-Se încarc� în registrii termenii înmul�irii �i ma�tile 
 
R0: 0000.0000 
R1: 0000.0010   -înmul�it   0x02 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0001  -masca mobil�  0x01 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0000 
RE: 0000.0000  
  

Pasul 2-Se mascheaz� to�i bi�ii mai pu�in bitul cel mai pu�in semnificativ 
din înmul�itor 
  
R0: 0000.0001 
R1: 0000.0010   -înmul�it   0x02 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0001  -masca mobil�  0x01 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0000 
RE: 0000.0000  
  

Pasul 3-Se  compar� rezultatul registrului R0 cu cel al registrului R3 
(masca). Dac� cele dou� registre au acela�i con�inut se adun� la 
con�inutul registrului R5 con�inutul registrului R1 (înmul�itul). 
 
R0: 0000.0001 
R1: 0000.0010   -înmul�it   0x02 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0001  -masca mobil�  0x01 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
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R5: 0000.0010 
RE: 0000.0000 
  
Pasul 4-Se deplasez� la stânga masca mobil� cu o pozi�ie(se rote�te la 
drepta cu 7 pozi�ii) 
 
R0: 0000.0001 
R1: 0000.0010   -înmul�it   0x02 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0010  -masca mobil�  0x02 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0010 
RE: 0000.0000  
 
 
Pasul 5-Se incrementeaz� cu 1 registrul R5  
 
R0: 0000.0001     0x04 
R1: 0000.0010   -înmul�it   0x02 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0010  -masca mobil�  0x01 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0001     0x01 
RE: 0000.0000     
 
Pasul 6-Se încarc� în registrul R0, 0x04(lungimea în bi�i a numerelor care 
trebuie adunate) �i se compar� cu registrul R5. 
Dac� cele dou� numere sunt egale se termin� programul. 
 
R0: 0000.0001     0x04 
R1: 0000.0010   -înmul�it   0x02 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0001  -masca mobil�  0x01 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0001     0x01 
RE: 0000.0000     
 
Pasul 7- Se reia ciclul de la pasul 2, dar cu noua masca din R3 
 

R0: 0000.0000     0x00 
R1: 0000.0100   -înmul�it   0x04 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0010  -masca mobil�  0x02 
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R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0001     0x01 
RE: 0000.0000     
 
Pasul 8-Se compar� registrul R0 cu registrul R3 �i observânduâ-se ca sunt 
diferite se sare peste adunare �i se deplaseaz� masca mobil� �i 
înmul�itorul cu o pozi�ie la stânga. 
 
R0: 0000.0000     0x00 
R1: 0000.1000   -înmul�it   0x04 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0100  -masca mobil�  0x04 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0001     0x01 
RE: 0000.0000     
 
 
Pasul 9 – Se incrementeaz� registrul R5 �i se compar� cu 0x04. 
Incrementarea registrului are loc la fiecare ciclu de deplas�ri, indiferent 
dac� are loc sau nu adunare. 
 
R0: 0000.0100     0x04 
R1: 0000.1000   -înmul�it   0x04 
R2: 0000.1101  -înmul�itor   0x0D 
R3: 0000.0100  -masca mobil�  0x04 
R4: 0000.0001  -pasul   0x01 
R5: 0000.0010     0x02 
RE: 0000.0000     
 

Pa�ii descri�i anterior se vor repeta pân� când R5 va avea valoarea 
4, adic� se vor parcurge to�i bi�ii. 
 

load R1,[inmultit]       
  load R2,[inmultitor] 
 
  load R3,0x01 ;masca mobila 
  load R4,0x01 ;pasul  
   
nextbit: and R0,R2,R3  ;se lasa ne mascat numai un bit  

jmpEQ R3=R0,shiftAndAdd ;dac� rezultatul opera�iei 
;de mascare �i masca sunt la 
;fel salt la shiftAndAdd  
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  jmp shift 
shiftAndAdd:addi R5,R5,R1  ;se adun� înmul�itul la rezultat 

shift: ror R1,7 ;se deplaseaz� cu 1 pozi�ie la 
;stanga inmul�itul 

ror R3,7 ;se deplaseaz� cu 1 pozi�ie la 
;stanga masca 

addi RC,RC,R4 ;se incrementeaz� indexul 
;pozi�iei bitului care ;controleaz� 
adunarea   

load R0,4 ;preg�teste compararea 
;indexului ;bitului de control cu 4 

jmpEQ RC=R0,stop        ;daca bitul de control are  
;valoarea 4 atunci opreste  
;programul 

  jmp nextbit   ;salt la începutul ciclului 
   
stop:  halt 
 
inmultit: db 0x02 
inmultitor:   db 0x0F 
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B.Împartirea a Doua Numere În Baza  2 având 8 Biti  
 
 Împ�r�irea se efectueaz� similar cu împ�r�irea zecimal�. Numerele 
sunt aliniate la bitul cel mai semnificativ. Dac� num�rul format din bi�ii 
de deasupra împ�r�itorului este mai mare decât împ�r�itorul se scade din 
acesta împ�r�itorul �i se concateneaz� 1 la cat. Dac� nu, se concateneaz� 
0. În ambele cazuri împ�r�itorul se deplaseaz� cu o pozi�ie la dreapta. 
Procesul continu� pân� când  ce r�mâne în locul împ�r�itului este mai mic 
decât împ�r�itorului. 
 
Exemplu: 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0       
1 0 1 0 ↓    1        Mai mare Scad, 

Deplasaez  �i 
inserez 1 

 0 0 1 1             Rezultat 
 1 0 1 0 ↓   1 0       Mai mic Deplasez �i 

inserez 0 
  0 1 1 1             
  1 0 1 0 ↓  1 0 0      Mai mic Deplasez �i 

inserez 0 
   1 1 1 1            

   1 0 1 0 ↓ 1 0 0 1     Mai mare Scad, 
Deplasaez  �i 
inserez 1 

    1 0 1 1           
    1 0 1 0         Mai mare Scad, 

Deplasaez  �i 
inserez 1 

       1         Restul r�mâne în locul 
câtului 

 
Pentru a efectua împ�r�irea trebuie s� aliniem cei doi termeni la 

bitul cel mai semnificativ. Pentru aceasta trebuie s� determin�m unde se 
afla bitul cel mai semnificativ al num�rului cel mai mare. În 
implementarea de fa�� împ�r�itul.  

Dup� ce determin�m pozitia acestui bit trebuie s� bitul cel mai 
semnificativ al împ�r�itul la acesta. Pentru aceast folosim o masca care 
are 1 pe pozi�ia bitului cel mai semnificativ al împ�r�itului. 

Deplas�m la stânga împ�r�itorul �i test�m cu ajutorul m��tii dac� 
bitul cel mai semnificativ a ajuns pe pozi�ia dorit�. Dac� rezultatul 
masc�rii este egal cu masca înseamn� c� în împ�r�itor avem 1 pe pozi�ia 
bitului de 1 din împ�r�itor.  

Odata alinaite cele dou� numere începem s� compar�m 
împ�r�itorul cu num�rul format de bi�ii împ�r�itului afla�i deasupra 
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împ�r�itorului. Aceasta comparare este realizat�  prin mascarea  bi�ilor 
rendundan�i din împ�r�it. 

Dac� împ�r�itorul este mai mic decât num�rul ob�inut din împ�r�it 
atunci concaten�m 1 la sfâr�itul câtului. Concatenarea se realizeaz� prin 
deplasarea câtului  cu o pozi�ie la stânga �i adunarea cu 0x01 a câtului.  

Dac� este mai mare doar deplas�m câtul cu o pozi�ie la stânga. În 
ambele cazuri împ�r�itul va fi deplasat cu o pozi�ie la dreapta. 

Acest algoritm se repet� pân� când câtul este mai mic decât 
împ�r�itorul.  

 
Algoritm în pseudocod: 
 
Begin 
 Begin *identificarea primului celui mai semnificativ 1 din  

Împ�r�itor 
   *Se încarc� în R0 împ�r�itorul 
   *Se încarc� în R1 împ�r�itul 
   *Dac� împ�r�itorul este mai mare decât împ�r�itul câtul devine  

zero iar restul devine împ�r�itul 
   *Se încarc� în R2 0x80 masca variabil� 

  *Se încarc� în RB 0x80, folosit la inserarea lui 1 la stânga     
registrului 
do  
 *copiaz� în registrul R0, con�inutul registrului R1 
 *and pe bi�i între bi�ii din  R0 �i R2 
 *deplaseaz� registrul cu o pozi�ie la dreapta   
while  R2!=R0  

 End  
 Begin *alinierea împ�r�itorului la primul bit al împ�r�itului 
  *copiaz� masca folosit� la aliniere din R2 în RE 
  *încarc� în R2 împ�r�itorul 
  do  

*and pe bi�i între bi�ii din  RE �i R2, iar rezultatul se a�eaz� 
în R0 

 * se deplaseaz� R2 cu o pozi�ie la stânga 
 * se incrementez� contorul de pozi�ii la stânga 
 * se insereaz� în 1 la  sfâr�itul registrului RD �i se  

deplaseaz� la stânga cu o pozi�ie 
  while RE != R0  
 End 
  *Se încarc� în registrul RC 0xFF 
  * se inverseaz� con�inutul registrului RD(xor pe bi�i) 
  * se copiaz� în R3 co�inutul registrului R2 
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  * se inverseaz� con�inutul registrului R3 
  * se adun� 1 la registrul R3 �i rezultatul se pune în registrul     

R3-se creaz� complementul fa�� de 2 
 Begin *Împ�r�ire propiuzis� 
  do 
  *se copiaz� con�inutul registrului R2 în R0 
  *se lasa în registrul R0 numai bi�ii de deasupra  

împ�r�itorului 
if R2<=R0 then *scade din R1 complementul fa�� de 2  

apar�inând R2 (R3) 
*insereaz� prin adunarea 1 la sfârsitul câtului 

  end if 
  *deplaseaz� câtul cu o pozi�ie la stânga 
  *deplaseaz� împ�r�itorul cu o pozi�ie la dreapta 
  *deplaseaz� complementul împ�r�itorul cu o pozi�ie la  

dreapta 
*deplasez� masca cu o pozi�ie la dreapta 
*insereaz� 1 la st�nga ma�tii pentru împ�r�it 
*scade 1 din contorul de pozi�ii 
while contorul de pozi�ii=0 

 End 
End 
 
Exemplu: 
 

Pasul 1 - Se încarc� împ�r�itorul �i împ�r�itul în R0 �i R1. Dac� 
împ�r�itorul este mai mic sau egal decât împ�r�itul împ�r�irea continu�. 
Dac� nu registrul câtului (R6) ia valoarea 0 iar regsitrul restului (R1) ia 
valoarea împ�r�itului �i se  opreste execu�ia programului. 
 
R0: 0000.0111    0x07 
R1:  0101.0110    0x54 
R2:  0000.0000     
R3:  0000.0000 
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0000 
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0000 
R8:  0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  0000.0000 
RB:  0000.0000 
RC:  0000.0000 
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RD:  0000.0000 
RE:  0000.0000 
 

Pasul 2 – Se  ini�ializeaz� registrii cu valorile necesare opera�iilor  
 
R0: 0000.0000   
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  1000.0000 0x08 -Masc� mobil� 
R3:  0000.0000     
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0000 
R8:  0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1d 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 

 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  0000.0000 
RE:  0000.0000 
 

Pasul 3- Se mascheaz� împ�r�itul cu masca mobil�. Rezultatul se 
pune în R0. 
 
R0: 0000.0000 0x00 - Rezultatul masc�rii registrului R1  
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  1000.0000 0x08 -Masc� mobil� 
R3:  0000.0000     
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0000 
R8:  0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 

 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  0000.0000 
RE:  0000.0000 
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Pasul 4-  Dac�  R0 este diferit de R2 atunci se deplaseaz� R2 cu o 
pozi�ie la dreapta  �i se repet� pasul 3. 
 
R0: 0100.0000 0x40 - Rezultatul masc�rii registrului R1  
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  0100.0000 0x08 -Masc� mobil� 
R3:  0000.0000     
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0000 
R8:  0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 

 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  0000.0000 
RE:  0000.0000 
 

Pasul 5 – Se copiaz� masca folosit� în aliniere în registrul RE. Se  
încarc� în registrul R2 împ�r�itorul. Se începe alinierea împ�r�itorul la cel 
mai semnificativ bit din împ�r�it. 
 
R0: 0000.0000 0x00 - Rezultatul masc�rii registrului R1  
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  0000.0111 0x07 -Masc� mobil� 
R3:  0000.0000     
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0000 
R8:  0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 

 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  0000.0000 
RE:  0100.0000 0x40 – masca cu 1 pe pozi�ia bitului cel mai  

semnificativ din împ�r�it  
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Pasul 6- Se mascheaz� împ�r�itorul cu masca din registrul RE, iar 
rezultatul se a�eaz� în registrul R0. Dac� R0 este diferit de RE atuncea se 
deplaseaz� la st�nga cu o pozi�ie, se incrementeaz� regsitrul R7,folosit ca 
�i contor de pozi�ii, se insereaz� la dreapta registrului RD �i se repet� 
pasul 5.   Registrul RD formeaz� inversul ma�tii care va fi folosit� la 
separarea bi�ilor. 

 
R0: 0000.0000 0x00 - Rezultatul masc�rii registrului R1  
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  0000.1110 0x0E - Împ�r�itorul 
R3:  0000.0000     
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0000 
R8:  0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 

 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  0000.0000 
RE:  0100.0000 0x40 – Masca cu 1  pe pozi�ia bitului cel mai 
semnificativ din împ�r�it. 
 

Pasul 7 -   Dupa încheierea alinierii celor dou� numere la bitul cel 
mai semnificativ urmeaz� ob�inerea mastii care ne va permite g�sirea 
bi�ilor de deasupra împ�r�itorului. Înc�rc�m în registrul RC 0xFF care ne 
v-a permite s� invers�m con�inutul registrului RD. Vom folosi acela�i 
registru pentru a afla compelementul fa�� de 2 al registrului. 
 
R0: 0000.0000 0x00 - Rezultatul masc�rii registrului R1  
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  0111.0000 0x0E - Împ�r�itorul dup� aliniere 
R3:  1001.0000 0x90 -Complementul fa�� de 2 al împ�r�itorului  
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0100 0x04 -Num�rul de pozi�ii la stânga  
R8: 0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 
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 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  0000.1111  0x0F- Masca folosit� la comparare �i sc�dere 
RE:  0100.0000 0x40 – Masca cu 1  pe pozi�ia bitului cel mai 
semnificativ din împ�r�it. 
 

Pasul 8 – Se eviden�iaz� cu ajutorul m��tii din RD numai bi�ii din 
împ�r�itor care sunt deasupra împ�r�itorului. Rezultatul se a�eaz� în R0. 
Dac� R0 este mai mic sau egal decât împ�r�itul se adun� la acesta 
complementul fa�� de 2 al împ�r�itului din registrul R3 �i se insereaz� 1 
sfâr�itul câtului.  Se va deplasa câtul cu o pozi�ie la dreapta chiar în cazul 
în care nu se îndeplineste condi�ia precedent�. 
 
R0: 0101.0000 0x00 - Rezultatul masc�rii registrului R1  
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  0111.0000 0x0E - Împ�r�itorul dup� aliniere 
R3:  1001.0000 0x90 - Complementul fa�� de 2 al împ�r�itorului  
R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0100 0x04 -Num�rul de pozi�ii la stânga  
R8: 0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 

 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  1111.0000  0xF0 -  Masc� folosit� la pentru compararea  

împ�r�itorului cu bi�ii din împ�r�it care sunt 
deasupra lui. 

RE:  0100.0000 0x40 – Masca cu 1  pe pozi�ia bitului cel mai 
semnificativ din împ�r�it. 
 

Pasul 9 – Dup� efectuarea adun�rii cu complementul fa�� de 2 se 
deplaseaz� masca din RD cu o pozi�ie la dreapta �i se insereaz� 1 pe 
pozi�ia cea mai din stânga. Se mai deplaseaz� cu o pozi�ie la stânga �i 
împ�r�itorul �i complementul fa�� de 2 al împ�r�itorului.De asemenea se 
decrementeaz� R7. 

 
R0: 0101.0000 0x00 - Rezultatul masc�rii registrului R1  
R1:  0101.0110 0x56 - Împ�r�itul  
R2:  0011.1000 0x38 - Împ�r�itorul dup� aliniere 
R3:  1100.1000 0xC8 - Complementul fa�� de 2 al împ�r�itorului  
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R4:  0000.0000 
R5:  0000.0001 0x01 -Pasul Adun�rii   
R6:  0000.0000 
R7:  0000.0011 0x04 -Num�rul de pozi�ii la stânga  
R8: 0000.0000 
R9:  0000.0000 
RA:  1111.1111 0xFF- -1 
RB:  1000.0000 0x80 – Num�r cu 1 pe pozi�ia cea mai semnificativ�, 

 folosit pentru inserarea de 1 la dreapta num�rului 
RC:  0000.0000  
RD:  1111.1000  0xF8 -  Masc� folosit� la pentru compararea  

împ�r�itorului cu bi�ii din împ�r�it care sunt 
deasupra lui. 

RE:  0100.0000 0x40 – Masca cu 1  pe pozi�ia bitului cel mai 
semnificativ din împ�r�it. 
 

Se efectueaz� pa�ii 8 �i 9 pân� când ce r�mâne în locul împ�r�itului 
este mai mic decât împ�r�itorul sau R7 este zero. 
 
 
  load R1,[Impartit] ;numar de prelucrat 
  load R2,0x80;masca variabila 
  load RB,0x80 
  load R5,0x1; pas 1 
  load RA,-1d 
moveAndMask:and R0,R1,R2 
  jmpEQ R2=R0,aliniere1 
  ror R2,1 
  jmp moveAndMask 
     ;incepe aliniaerea impartitorului- 
aliniere1:  move RE,R2 ;in acest moment masca pentru 

 ;aliniere este in R0 si RE  
  load R2,[Impartitor] 
test:  move R0,R2 
  and R0,R0,RE ;mascheaza bitii care nu sunt necesari 
  jmpEQ RE=R0, aliniat2 
  ror R2,7 
  addi R7,R7,R5;incrementeaza contorul de pozitii la  
          ;stanga 
  ror RD,7 
  addi RD,RD,R5 ;creaza inversul mastii care permite  

   ;compararea impartitului cu impartitorul  
  jmp test 
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aliniat2:   load RC, 0xFF 
  xor RD,RD,RC   
  move R3,R2 
  xor R3,R3,RC; complementil fata de 1 al impartitorului 
  addi R3,R3,R5;complementul fata de 2 al impartitorului 
nextcicle:  move R0,R1 
  and R0,R0,RD 
  jmpLE R2<=R0, addOne 
  jmp addZero 
addOne: addi R1,R1,R3;scade din impartit impartitorul 
  addi R6,R6,R5;insereaza 1 la sfarsitul catului 
addZero: ror R6,7;deplaseaza catul cu o pozitie la stanga 
  ror R2,1 ;deplaseaza impartitorul ci o pozitie la dreapta 
  ror R3,1 ;deplaseaza complementul impartitorului cu o  

    ;pozitie la dreapta 
  addi R3,R3,RB;insereaza 1 la stanga complementului  
            ;impartitorului 
  ror RD,1 ;deplaseaza masca cu o pozitie la dreapta 
  addi RD,RD,RB ;insereaza 1 la stanga in masca 
  addi R7,R7,RA;scade 1 din contorul de pozitii 
  load R0,0x00 
  jmpEq R7=R0,stop 
  jmp nextcicle 
stop:  halt 
Impartit:      db 54h 
Impartitor: db 7h   
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Exerci�ii 1: 
 

1. Se dau dou� numere pe 8 biti. Dac� cele dou� numere au  prima 
jum�tate  egala s� se înmul�easc� jum�t��ile cele mai putin semnificative. 

Caz particular: FA  si  EF 
 
2. Se da un numar pe 8 biti . Sa se inmulteasca jumatatea cea mai 

semnificativa cu jumatatea cea mai putin semnificativa. 
Caz particular: CD 

 
 3. Se dau dou� numere pe 8 bi�i. Dac� primul num�r este mai mic 
decât al doilea s� se împart� al doilea num�r la primul. Dac� nu invers  
(primul num�r la al doilea). 

Caz particular: F9 si D4 
 
 4. Se da un numar binar pe 8 biti. Sa se converteasca acest numar 
in format BCD.Indicatie: numarul maxim care poate fi reprezenta pe 8 
biti este 255. Deci numarul va fi obtinut din resturile a trei impartiri 
repetate la 10. 
 Caz particular:  D9 
  
 5. S� se scrie un program care s� permit� înmul�irea a dou� numere 
pe 8 bi�i. 

Caz particular: AB si CD 
 
Exerci�ii 2: 
 

1. Se dau dou� numere pe 8 biti. Dac� cele dou� numere au  prima 
jum�tate  egala s� se înmul�easc� jum�t��ile cele mai putin semnificative. 

Caz particular: D9 si 8C 
 
2. Se da un numar pe 8 biti . Sa se inmulteasca jumatatea cea mai 

semnificativa cu jumatatea cea mai putin semnificativa. 
Caz particular: A0 

 
 3. Se dau dou� numere pe 8 bi�i. Dac� primul num�r este mai mic 
decât al doilea s� se împart� al doilea num�r la primul. Dac� nu invers  
(primul num�r la al doilea). 

Caz particular: BC si 89 
 
 4. Se da un numar binar pe 8 biti. Sa se converteasca acest numar 
in format BCD.Indicatie: numarul maxim care poate fi reprezenta pe 8 
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biti este 255. Deci numarul va fi obtinut din resturile a trei impartiri 
repetate la 10. 
 Caz particular:  A1 
 
 5. S� se scrie un program care s� permit� înmul�irea a dou� numere 
pe 8 bi�i. 

Caz particular: 56h si 89h 
 
Exerci�ii 3: 
 

1. Se dau dou� numere pe 8 biti. Dac� cele dou� numere au  prima 
jum�tate  egala s� se înmul�easc� jum�t��ile cele mai putin semnificative. 

Caz particular: A7 si A9 
 
2. Se da un numar pe 8 biti . Sa se inmulteasca jumatatea cea mai 

semnificativa cu jumatatea cea mai putin semnificativa. 
Caz particular: C6 

 
 3. Se dau dou� numere pe 8 bi�i. Dac� primul num�r este mai mic 
decât al doilea s� se împart� al doilea num�r la primul. Dac� nu invers  
(primul num�r la al doilea). 

Caz particular: D7 si 8C 
 
 4. Se da un numar binar pe 8 biti. Sa se converteasca acest numar 
in format BCD.Indicatie: numarul maxim care poate fi reprezenta pe 8 
biti este 255. Deci numarul va fi obtinut din resturile a trei impartiri 
repetate la 10. 
 Caz particular: F8 
 
 5. S� se scrie un program care s� permit� înmul�irea a dou� numere 
pe 8 bi�i. 

Caz particular: A7 si 09 
 
Exerci�ii 4: 
 

1. Se dau dou� numere pe 8 biti. Dac� cele dou� numere au  prima 
jum�tate  egala s� se înmul�easc� jum�t��ile cele mai putin semnificative. 

Caz particular:  D8 si 67 
 
2. Se da un numar pe 8 biti . Sa se inmulteasca jumatatea cea mai 

semnificativa cu jumatatea cea mai putin semnificativa. 
Caz particular:  76 
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 3. Se dau dou� numere pe 8 bi�i. Dac� primul num�r este mai mic 
decât al doilea s� se împart� al doilea num�r la primul. Dac� nu invers  
(primul num�r la al doilea). 

Caz particular: 89 si F5 
 
 4. Se da un numar binar pe 8 biti. Sa se converteasca acest numar 
in format BCD.Indicatie: numarul maxim care poate fi reprezenta pe 8 
biti este 255. Deci numarul va fi obtinut din resturile a trei impartiri 
repetate la 10. 
 Caz particular:  D3 
 
 5. S� se scrie un program care s� permit� înmul�irea a dou� numere 
pe 8 bi�i. 

Caz particular: F4 si D8 
 
Exerci�ii 5: 
 

1. Se dau dou� numere pe 8 biti. Dac� cele dou� numere au  prima 
jum�tate  egala s� se înmul�easc� jum�t��ile cele mai putin semnificative. 

Caz particular: D4 si D7 
 
2. Se da un numar pe 8 biti . Sa se inmulteasca jumatatea cea mai 

semnificativa cu jumatatea cea mai putin semnificativa. 
Caz particular: AE 

 
 3. Se dau dou� numere pe 8 bi�i. Dac� primul num�r este mai mic 
decât al doilea s� se împart� al doilea num�r la primul. Dac� nu invers  
(primul num�r la al doilea). 

Caz particular: F6 si D8 
 
 4. Se da un numar binar pe 8 biti. Sa se converteasca acest numar 
in format BCD.Indicatie: numarul maxim care poate fi reprezenta pe 8 
biti este 255. Deci numarul va fi obtinut din resturile a trei impartiri 
repetate la 10. 
 Caz particular: F5 
 
 5. S� se scrie un program care s� permit� înmul�irea a dou� numere 
pe 8 bi�i. 

Caz particular: FF si FE 
 
 


