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Laborator 5: folosirea utilitarelor TASM şi TLINK pentru realizarea programelor

a)	Se vor relua exemplele anterioare, utilizând pentru realizarea programelor utilitarele tasm şi tlink, pentru asamblare şi respectiv editarea legăturilor. Programele vor fi realizate utilizând editorul din NC, sau alt orice alt editor (C,.). Se vor utiliza directivele simplificate pentru specificarea segmentelor programului: .model small
.code
      	aici se vor scrie liniile de cod
.data
     aici se vor plasa datele, dacă este cazul
.stack
end

Se vor edita câteva din programele anterioare:
-	interschimbarea a două locaţii succesive sau aleatoare de memorie;
-	adunarea a două locaţii succesive sau aleatoare de memorie;
-	adunarea elementelor unui şir de valori (octet/ cuvnt, cu semn/ fără semn).
Asamblarea programelor se va face cu opţiunea tasm/l, pentru a studia şi fişierul listing furnizat la asamblare. Observaţi pe lângă codurile obiect asociate instrucţiunilor şi datelor, şi numele asociate segmentelor şi ai altor identificatori, pentru aceste exemple, în fişierul .lst, respectiv. Pentru date se vor utiliza nume simbolice, dar vor fi plasate la anumite adrese relative, asemănător programelor editate anterior, direct sub DEBUG.
Se vor plasa segmentele de cod, date şi stivă în diverse ordini şi se va observa plasarea segmentelor în memorie, în funcţie de ordinea lor în fişierul sursă.
Se vor relua 2-3 din aceste exemple utilizând şi descrierea completă a segmentelor.

b)	Utilizând tasm, cu opţiunea /l, ce furnizează listingul programului, să se urmărească harta memoriei pentru diverse declaraţii de date în limbaj de asamblare (pseudoinstrucţiunile: db, dw, dd, dq, dt, operatorii limbajului: dup, high, low, seg. offset, type, size, length, ptr, width, mask, directivele equ, org, simbolul contor program $). Se vor utiliza atât directive simplificate cât şi cele complete:
.model small
.data
     aici se vor plasa declaraţiile pentru care se va vizualiza fişierul generat
end

date segment
	. . . . . . . .datele declarate 
date ends
end


