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 تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟     

X    DB   ? 

MOV   X , 0A5H 

MOV   AL , 62O 

MUL    X                                                               

 مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV   AX , 2000 

MOV   BX , 15 

MUL   BX 

 جواب : در خط سوم دستور ضرب بدون عالمت از نوع کلمه نوشته شده است .

 قرار دارد . DXر ثبات و قسمت پرارزش تر د AXدر این ضرب نتیجه در دو مکان ذخیره می شود . قسمت کم ارزش تر در ثبات 

DX : AX  =  AX * BX 

 

DX : AX                      30000 = 2000 * 15 

DX       :      AX 

 

 

 

 

 

 مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG   2002H 

X   DW   5000 

MOV   AX , 3000 

LEA   BX , X 

MUL   [BX] 

 

0000 0000 0000 0000 0111 0101 0011 0000 

DX : AX 

0000H : 7530H 
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 جواب :

 Xخط اول تعیین آفست است برای متغیر 

 بیتی 16خط دوم تعریف یک متغیر 

 BB8Hکه در مبناء شانزده  AXبه ثبات  3000خط سوم انتقال عدد 

 . منتقل می کند BXمی باشد به ثبات  2002Hرا که  Xخط چهارم آفست متغیر 

 5000یک داده هشت بیتی می باشد که شامل قسمت کم ارزش عدد  2002Hخط پنجم دستور ضرب بایت می باشد زیرا محتوای آدرس 

 می باشد . پس عملیات ضرب بصورت زیر است : 88Hمی باشد . در تبدیل زیر عدد 

AL * [BX] = AX 

B8H * 88H                            184 * 136 = 25024                    61C0H 

 

AX 

 

 

 مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV   AL , 11H 

MOV   BL , 0B4H 

IMUL   BL 

 جواب :

 در خط سوم یک دستور ضرب بایت عالمتدار قرار دارد عملیات بصورت زیر می باشد :

AL * BL = AX 

AL = 11H = 0001 0001 = +17 

BL = B4H = 1011 0100                   11001100 = -76 

+17 * (-76) = -1292                       1000 0101 0000 1100 

                                                         1111 1010 1111 0100 

                                      AX = FAF4H 

 

 

 

0110 0001 1100 0000 
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 تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

X   DW   ? 

MOV   X , -300 

MOV  AX , 20 

IMUL   X 

 تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

X   DB  10110110B 

MOV   AL , 10010001B 

IMUL   X 

 دستور تقسیم نیز مانند دستور ضرب به دو صورت عملوندهای بدون عالمت و عملوندهای عالمتدار می باشد . : دستور تقسیم

DIV                       بدون عالمت 

IDIV                         عالمتدار 

 باشد .بایت یا کلمه عملوند می تواند از نوع  در دستور تقسیم -

 عملوند می تواند متغیر یا ثبات باشد . -

 عملوند نمی تواند یک عدد ثابت باشد . -

  بدون عالمت : تقسیم

 : الف ( چنانچه عملوند بصور بایت باشد 

DIV   عملوند بایت 

AX  
 

 

 

 

 ذخیره می شود . AXنتیجه خارج قسمت و باقیمانده در ثبات 

  ) چنانچه عملوند بصورت کلمه باشد :ب 

DIV   عملوند کلمه 

 

DX : AX   
 

 

 

 عملوند بایت

AL 

AH 

 عملوند کلمه

AX 

DX 
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ازی تقسیم عالمتدار : تقسیم عالمتدار نیز مانند تقسیم بدون عالمت می تواند عملوند بایت و کلمه داشته باشد . از نظر نوع اجرا و ذخیره س

 باشند با این تفاوت که در تقسیم عالمتدار ، عالمت نیز در نظر گرفته می شود .نتیجه این دو تقسیم مانند هم می 

 

 مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV   AX , 130 

MOV   BL , 5 

DIV   BL 

 جواب : در خط سوم دستور تقسیم بدون عالمت با عملوند بایت نوشته شده است .

 1AH                AL            26 :  خارج قسمت                  5 / 130

 00H                   AH                       00   :   باقیمانده 

AX = 001AH 

 

 تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG   1000H 

X   DB   10110100B 

MOV   AX , 400H 

DIV   X 

 

 تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG  8008H 

Y   DW   5700 

MOV   AX , 00A2H 

MOV   DX , 0B1CH 

DIV   Y 

 تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV   BL , 0B4H 

MOV   AX , 400H 

IDIV   BL 
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    CWD :  convert word to double word , convert byte to wordو  CBWدستور 

 ت تبدیل یک بایت به یک کلمه و یا تبدیل یک کلمه به یک کلمه مضاعف بکار می رود جه

CBW  بیت عالمت ثبات :AL  را در ثباتAH  کپی می کند 

 

 پس از اجرای دستورات زیر چه مقداری است ؟ AXمثال : محتوای ثبات 

MOV  AL,86H 

CBW 

   AX = FF86Hجواب : 

 

CWD  بیت عالمت ثبات :AX  را در ثباتDX . کپی می کند 

 پس از اجرای دستورات زیر چه مقداری است ؟ DXو  AXمثال : محتوای ثبات 

MOV  AX,E94FH 

CWD 

 AX=E94FHجواب : 

DX=FFFFH     

 

 استفاده می کنیم . CBW: جهت انجام ضرب یک بایت در یک کلمه از دستور  1نکته 

 استفاده می کنیم . CBW: جهت انجام تقسیم یک بایت بر یک بایت از دستور  2نکته 

  MOV DX,0استفاده می کنیم و یا  CWD: جهت انجام تقسیم یک کلمه بر یک کلمه از دستور  3نکته 

 

 

 اجرای این دستور یک واحد از محتوای عملوند کم شده و نتیجه در عملوند قرار می گیرد .با  : دستور کاهش

DEC   عملوند -1            عملوند                                                       عملوند  

 

 ر عملوند قرار می گیرد .با اجرای این دستور یک واحد به محتوای عملوند اضافه شده و نتیجه د : دستور افزایش

INC   عملوند1             عملوند                                                       عملوند +  

AH AL 

www.Toghraee.ir



 

                                                                                                   The 80x86 IBM PC 

 

 و اسمبلی و برنامه سازی سیستم زبان ماشین                                                                                                                      66

 عملوند می تواند از نوع بایت یا از نوع کلمه باشد . -

 عملوند نمی تواند یک عدد ثابت باشد . -

 

 مثال : نتیجه خط آخر در قطعه برنامه زیر چیست ؟

ORG   2005H 

Z   DB   130 

LEA   BX , Z 

DEC   [BX] 

 جواب :

    BX = 2005H  ذخیره می شود  BXدر ثبات  Zدر خط سوم آدرس متغیر 

ذخیره می گردد . بنابراین پس از اجرای دستورات  2005Hیک واحد کم شده و نتیجه در آدرس  2005Hدر خط چهارم از محتوای آدرس 

 ذخیره می گردد . 129عدد  2005Hفوق در آدرس 

 

 تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG   3000H 

X   DB   10 , 20 , 26 , 44 , 6 

MOV   SI , 2 

MOV   BX , OFFSET_X 

INC   [BX][SI] 

 

 عملوند قرار می گیرد .عملوند محاسبه شده و نتیجه در  2با اجرای این دستور مکمل  : 2دستور محاسبه مکمل 

NEG   عملوند 2مکمل             عملوند                                                       عملوند  

 

 

 مقایسه و پرش -3

 این دستورالعملها بدون عملوند هستند . عملیات مربوط به پرچم :
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CLC CF=0 

CMC Complement CF 
STC CF=1 

CLD DF=0 

STD DF=1 

CLI IF=0 

STI IF=1 

 

   : LAHFدستور  

 . این دستور بدون عملوند می باشد -

 (  7 , 6 , 4 , 2 , 0منتقل می شود . ) فقط بیتهای  AHبا اجرای این دستور بایت کم ارزش ثبات پرچم به ثبات  -

 

 
   : SAHFدستور  

 . این دستور بدون عملوند می باشد -

 به بایت کم ارزش ثبات پرچم منتقل می شود . AHبا اجرای این دستور محتوای ثبات  -

 

قرار می دهد .  IPبرای اجرای این دستور کامپیوتر آفست آدرس پرش را که جلوی دستور نوشته شده است در  ( : JMPپرش غیر شرطی ) 

          JMP  2010Hن شماره آدرس را نیز قرار داد .دنبال می شود . البته می توا IPبدین ترتیب اجرای دستورات از این 

JMP    آدرس 

 به مثال زیر دقت کنید . در خط سوم دستور پرش غیر شرطی آورده شده است . با اجرای این دستور ادامه برنامه از خط ششم ادامه می یابد و

 خطوط چهارم و پنجم اجرا نمی شود .

MOV   AL , 5 

ADD   AL , BL 

JMP   L1 

MUL    BL 

INC   BL 

L1 : SUB   CX , 2 

 

 دستور پرش معمولی شامل :

 JMP  SHORT begin                                                       127+الی  128-از     SHORTپرش  –الف 

 JMP  NEAR  begin                    32767+الی  32768-) در داخل سگمنت ( از  NEARپرش  -ب
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 …  JMP  FAR) از یک سگمنت به سگمنت دیگر (                                                            FARپرش  –ج 

 هستند .  SHORTتمامی دستورات پرش شرطی از نوع   دستورات پرش شرطی :

 پرش شرطی مبتنی بر بیت های پرچم –الف 

 پرش شرطی مبتنی بر اعداد عالمت دار -ب 

 پرش شرطی مبتنی بر اعداد بدون عالمت -ج 

 جدول پرش شرطی مبتنی بر بیت های پرچم

 دستور شرط پرش توضیحات

 ZF=1 JZ ( JE ) پرش روی صفر

 ZF=0 JNZ ( JNE ) پرش روی غیر صفر

 SF=1 JS پرش روی عالمت منفی

 SF=0 JNS پرش روی عالمت مثبت

 OF=1 JO پرش روی سرریز

 OF=0 JNO پرش روی عدم سرریز

 PF=1 JP( JPE ) پرش روی ایجاد توازن

 PF=0 JNP ( JJPO ) پرش روی عدم ایجاد توازن

 CF=1 JC پرش روی ایجاد رقم نقلی

 CF=0 JNC پرش روی عدم ایجاد رقم نقلی

 

  و بدون عالمت نیز کاربرد دارند .پرش شرطی مبتنی بر اعداد عالمت دار در دو دستور اول 

 کنید : در مثال زیر دقت

MOV   AX,-100 

ADD   AX,BX 

SUB   AX,CX 

JNZ   NEXT 

MUL   BX 

MOV   AX,BX 

NEXT : MOV   CX,10 

در خط چهارم یک دستور پرش شرطی آورده شده که می خواهیم ببینیم آیا پرش انجام می شود یا خیر ؟ شرط پرش این دستور در مثال فوق 

بایستی به دستور قبل از پرش نگاه کنیم  ZFشود یعنی پرش را روی نتیجه غیر صفر انجام می دهد . برای کنترل پرچم  ZF=0آن است که 

ذخیره می شود بنابراین دستور پرش این ثبات را مالک پرش  AXاز آنجایی که در این دستور نتیجه در ثبات   SUB   AX,CXیعنی دستور 

انجام  NEXTشده و پرش به برچسب  ZF=0صفر نشود شود در نتیجه  SUBین ثبات پس از اجرای دستور خود قرار می دهد . اگر محتوای ا
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شده و درنتیجه عمل  ZF=1صفر شود آنگاه  AXثبات  SUBمی شود و ادامه برنامه از آن خط دنبال می شود . اما هرگاه پس از اجرای دستور 

 دنبال می شود . MUL  BLپرش یعنی پرش انجام نمی شود و ادامه برنامه از خط بعد از 

 را پس از اجرای قطعه برنامه زیر بنویسید . CXو ثبات  PHمثال : محتوای متغیر 

PH   DW   ? 

MOV   PH,0 

MOV   CX,10 

Begin : ADD   PH,CX 

DEC   CX 

JNZ   begin 

 جواب :

برچسب آن به خطوط ماقبل اشاره دارد یعنی اگر پرش همانطور که مشاهده می شود در خط آخر یک دستور پرش شرطی آورده شده ولی 

و این نتیجه از دستور ماقبل پرش بدست  ZF=0انجام شود به خطوط ماقبل پرش انجام می پذیرد . شرط پرش نتیجه غیر صفر می باشد یعنی 

 . CXمی آید یعنی ثبات 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0ه صفر نشده و در نتیج CXمی بینیم که محتوای   CX=9و    PH=10بار اول : 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=8و  PH=19بار دوم : 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=7و  PH=27بار سوم : 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=6و  PH=34بار چهارم : 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=5و  PH=40بار پنجم : 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXتوای می بینیم که مح  CX=4و  PH=45بار ششم : 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=3و  PH=49بار هفتم : 

 انجام می شود . beginه برچسب و پرش ب ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=2و  PH=52بار هشتم : 

 انجام می شود . beginو پرش به برچسب  ZF=0صفر نشده و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=1و  PH=54بار نهم : 

 انجام نمی شود . beginو دیگر پرش به برچسب  ZF=1صفر شد و در نتیجه  CXمی بینیم که محتوای   CX=0و  PH=55بار دهم : 

 

 شرطی مبتنی بر اعداد عالمت دار جدول پرش

 دستور توضیحات

اگر عملوند اول بزرگتر باشد پرش انجام می شود ) در 

 صورت مساوی و کوچکتر پرش انجام نمی شود (

JG ( JNLE ) 
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اگر عملوند اول بزرگتر یا مساوی باشد پرش انجام می 

 شود ) در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود (

JGE ( JNL ) 

اگر عملوند اول کوچکتر باشد پرش انجام می شود ) در 

 صورت مساوی و بزرگتر پرش انجام نمی شود (

JL ( JNGE ) 

اگر عملوند اول کوچکتر یا مساوی باشد پرش انجام می 

 شود ) در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود (

JLE ( JNG ) 

 

 باشد پرش به برچسب مورد نظر انجام می شود : AL < 20Hمی شود در صورتی که مقایسه  20Hبا عدد  ALدر مثال زیر محتوای ثبات 

CMP  AL , 20H 

JL       NEXT 

 جدول پرش شرطی مبتنی بر اعداد عالمت دار

 دستور توضیحات

اگر عملوند اول بزرگتر باشد پرش انجام می شود ) در 

 صورت مساوی و کوچکتر پرش انجام نمی شود (

JA ( JNBE ) 

اگر عملوند اول بزرگتر یا مساوی باشد پرش انجام می 

 شود ) در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود (

JAE ( JNB ) 

اگر عملوند اول کوچکتر باشد پرش انجام می شود ) در 

 صورت مساوی و بزرگتر پرش انجام نمی شود (

JB ( JNAE ) 

می اگر عملوند اول کوچکتر یا مساوی باشد پرش انجام 

 شود ) در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود (

JBE ( JNA ) 

 

 ( :   CMPدستورالعمل مقایسه )

CMP     1عملوند 2عملوند   ,    

عمل می کند با این تفاوت که نتیجه در جایی ذخیره نمی گردد بلکه مقادیر بیتهای ثبات پرچم را تغییر می دهد  SUBاین دستور مانند دستور 

 عملوند مقصد نبایستی یک عدد ثابت باشد .در این دستور عملوندها تغییر نکرده و  .

 CF SF ZF 

0عملوند   >   2عملوند  0 0 0 

0عملوند   =   2عملوند  0 0 1 

0عملوند   <   2عملوند  1 1 0 

 

 مثال : برنامه زیر چه عملی را انجام می دهد ؟

CMP   AL,20 

JZ   NEXT 
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شده و شرط پرش فراهم می  ZF=1مقایسه می شود . در صورت برابر بودن از آنجا که  20با عدد  ALدر برنامه ابتداء محتوای ثبات  جواب :

شده و درنتیجه پرش انجام  ZF=0برابر نباشد آنگاه  20با عدد  ALدنبال می شود . اما هرگاه محتوای  NEXTشود ادامه برنامه از برچسب 

 نمی شود .

 

 گاهی یک حلقه می بایست به تعداد مشخصی تکرار شود و یا اگر به شرط مشخصی رسید متوقف شود .  : LOOPدستور تکرار 

LOOP   ) آدرس ) برچسب 

کم شده و در صورت صفر نبودن این ثبات تکرار حلقه از برچسب ) آدرس ( ادامه می یابد .  CXبا اجرای این دستور یک واحد از ثبات 

 ذخیره شود .  CXعداد دفعات تکرار عمالً بایستی از قبل در ثبات معموالً ت

 معادل دستورات زیر است : LOOPنکته : دستور 

DEC     CX 

JNZ   آدرس 

 

 شرط تکرار اسم دیگر دستور

LOOPZ LOOPE CX<>0    &    ZF=1 

LOOPNZ LOOPNE CX<>0    &    ZF=0 

JCXZ ------- CX=0 

 
هر دو یکی هستند ولی برای خوانایی برنامه زمانی که بخواهیم مساوی بودن یک نتیجه را  LOOPEو  LOOPZنکته : دستور 

 استفاده می کنیم . LOOPZو زمانی که بخواهیم صفر بودن نتیجه ای را بدانیم از  LOOPEبررسی کنیم از 

 

 در برنامه تاخیرهای مختلف ایجاد کرد ؟ کاربرد تاخیر را بنویسید . LOOPتمرین : چگونه می توان با دستور 

 

 چند مثال ساده :

 ذخیره نماید . DLرا بایکدیگر جمع نموده و نتیجه را در ثبات  31و  20برنامه ای بنویسید که بتواند دو عدد  -

 جواب :

 روش اول 
MOV   AL,20 

MOV   BL,31 

ADD   AL,BL 

MOV   DL,AL 

 روش دوم
MOV   AL,20 

MOV   DL,31 

ADD   DL,AL 

 روش سوم
MOV    DL,20 

ADD    DL,31 
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حافظه را با یکدیگر جمع نموده و با فرض اینکه نتیجه این عمل جمع  304Hالی  300Hبرنامه ای بنویسید که محتویات آدرسهای  -

 ذخیره نماید . ALاز هشت بیت بیشتر نمی شود مجموع را در ثبات 

MOV  AL,[0300
H
] 

ADD  AL,[0301
H
] 

ADD  AL,[0302
H
] 

ADD  AL,[0303
H
] 

ADD  AL,[0304
H
] 

 

کم کند  و نتیجه کل  11را در هم ضرب کرده و قسمت پر ارزش نتیجه ضرب  را از  15و  8ه ای بنویسید که بتواند دو عدد برنام -

 ذخیره نماید . DHدر ثبات 

MOV  AL,8
 

MOV  BL,15 

MUL  BL 

SUB  AH,10 

MOV  DH,AH 

 

 برنامه ای بنویسید که بتواند عملیات زیر را انجام دهد .تمرین : 

2C4A
H
   66

H 

 

  × 22
H
    

 

 

 

 

   × 55
H
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار دهد . سپس  BLجمع و نتیجه را در  7را با عدد  BLرا قرار دهد . سپس ثبات  21عدد  ALتمرین : برنامه ای بنویسید که ابتدا در ثبات 

 کم کند . DXذخیره کند و سرانجام یک واحد از  DXضرب و نتیجه را در  BLرا در  ALمحتوای 

 

 

 

 خارج قسمت

 باقیمانده

 0نتیجه 

 + 2نتیجه 

 BXنتیجه کل 
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 دستورات منطقی -4

 عملوند را محاسبه و در عملوند قرار می دهد . 1این دستور مکمل  : NOTدستور 

NOT   عملوند 

 در قطعه برنامه زیر چیست ؟ DLمثال : نتیجه ثبات 
MOV  DL,8A

H
 

NOT  DL 

 

ذخیره می شود . برای بدست آوردن نتیجه ابتداء بایستی  DLگرفته می شود و نتیجه در ثبات  1مکمل  8AHدر خط دوم از  جواب :

8AH  بگیریم : 1تبدیل و سپس مکمل 2را به مبناء 

 

8AH              1000 1010B        1مکمل           0111 0101                   75H 

 
DL=75H 

 

  : ANDدستور 

AND    1عملوند 2عملوند   ,   1عملوند                                            1عملوند                        2عملوند &   

 

X Y X . Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

 در قطعه برنامه زیر چیست ؟ BLمثال : نتیجه ثبات 

 
MOV  BL,35

H 

AND  BL,0F
H
 

 

 ذخیره می شود . BLمنطقی انجام و نتیجه در ثبات  ANDعمل  0FHو  35Hدر این برنامه بین جواب : 

 
0011 0101 

0000 1111 

0000 0101     05
H
           BL=05

H
 

 

 

  : ORدستور 

OR    1عملوند 2عملوند   ,   1عملوند                                            1عملوند                         OR 2عملوند  

 

X Y X + Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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 در قطعه برنامه زیر چیست ؟ ALمثال : نتیجه ثبات 
MOV BL,0A5

H
 

MOV AL,2A
H
 

OR  AL,BL 

 

  جواب :
1010 0101 

0010 1010 

1010 1111          AF
H
           AL=AF

H
 

 

 

صفر باشد  BLاگر  OR  BL,0منطقی جهت تست صفر بودن یک ثبات استفاده می شود . مثالً در دستور  ORاز دستور  نکته :

 می توان صفر بودن یک ثبات را تست نمود . ZFمی شود بنابراین با کنترل پرچم  ZF=1مطمئناً 

 

  : XORدستور 

XOR    1عملوند 2عملوند   ,   1عملوند                                            1عملوند                         XOR 2عملوند  

 

X Y XOR 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 در قطعه برنامه زیر چیست ؟ ALمثال : نتیجه ثبات 
MOV  CL,2D

H
 

MOV  AL,0C2
H
 

XOR  AL,CL 

 

 جواب : 

 
0010 1101 

1100 0010 

1110 1111      EF
H
             AL=EF

H
 

 

 شود صفر می شود ( XORاستفاده می شود ) هر ثباتی با خودش  XORجهت پاک کردن یک ثبات از  نکته :

 

می باشد . حروف کوچک نیز دارای کد اسکی بین  5AHالی  41Hیا از  90الی  65نکته : کد اسکی حروف بزرگ انگلیسی از 

می باشد که این بیت در  d5می باشند . تنها تفاوت بین حروف بزرگ و کوچک در بیت  7AHالی  61Hو یا از  122الی  97

است . بنابراین جهت تبدیل حروف کوچک به بزرگ و بلعکس از دستور زیر  0و در حروف بزرگ برابر  1حروف کوچک برابر 

 استفاده می شود :

XOR   ) 0000 0010 , حرف کوچک ) یا بزرگB 

 نکته : برای تبدیل حروف بزرگ به کوچک از دستور زیر نیز استفاده می شود : 

OR     0000 0010 , حرف بزرگB 
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 برای تبدیل حروف کوچک به بزرگ از دستور زیر نیز استفاده می شود : نکته : 

AND     1111 1101 , حرف کوچکB 

 معکوس شود ) مکمل ( از دستور زیر استفاده می کنیم : AXاگر بخواهیم پنج بیت اول ثبات  نکته :

XOR   AX , 001FH 

 را جدا کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم : ) کنار گذاشتن تعدادی بیت ( AXاگر بخواهیم شش بیت کوچکتر ثبات  نکته :

AND   AX , 003FH 

 بیت دیگر صفر می شود .به عبارتی دیگر دستور فوق فقط شش بیت کم ارزش باقی مانده و ده 

را  ALقرار داد ) صرفنظر از مقدار قبلی ( دستور زیر بیت چهارم ثبات  1می توان یک یا چند بیت ثباتی را برابر عدد   ORنکته : با دستور 

 برابر یک قرار می دهد :

OR   AL , 10H 

 تیجه فقط بیتهای ثبات پرچم را تغییر می دهد .منطقی عمل می کند بدون ذخیره ن ANDاین دستور مانند دستور  : TESTدستور  

TEST    1عملوند 2عملوند   ,   1عملوند                                               AND 2عملوند  

 

برابر با یک است یا خیر؟ در صورت یک بودن پرش  ALثبات  7و  5و  2و   0قطعه برنامه زیر مشخص می کند که آیا بیتهای 

 انجام می شود . 
TEST  AL,10100101

B
 

JZ    NEXT 

 

 را یک کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم : DLثبات  2و  0اگر بخواهیم بیتهای 
OR  DL,0000 0101

B
 

 

 را صفر کنیم : DLثبات  4و 3اگر بخواهیم بیتهای 
AND  DL,1110 0111

B
 

 

 را مکمل کنیم : DLثبات   6و 1اگر بخواهیم بیتهای 
XOR  DL,0100 0010

B
 

 

 

 این دستورالعملها باعث تغییر مکان بیتها به سمت چپ یا راست می شوند .  دستورات شیفت :

SHL                        شیفت منطقی به چپ برای اعداد بدون عالمت 

SHR                      راست برای اعداد بدون عالمت شیفت منطقی به  

SAL                                شیفت ریاضی به چپ برای اعداد عالمتدار 

SAR                              شیفت ریاضی به راست برای اعداد عالمتدار 
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 شیفت به چپ :

  0 

               

 شیفت به راست :

                                

                                    0 

 

                       SHL  DL,3بار به سمت چپ شیفت بده      3را  DLثبات 

 SHR  AX,2را دو بار به سمت راست شیفت بده                                                                     AXثبات 

همانطور که دیده می شود دو دستور فوق با دو عملوند بکار می رود که عملوند دوم تعداد دفعات شیفت را تعیین می کند . در این نوع 

 استفاده می شود . CLبار باشد در عملوند نوشته می شود در غیر اینصورت از ثبات  1دستورات اگر تعداد دفعات شیفت 

 از اجرای قطعه برنامه زیر چیست ؟ پس ALمثال : محتوای ثبات 

MOV  AL,14H 

MOV  CL,3 

SHR  AL,CL 

 می باشد بایستی سه بار به سمت راست شیفت داده شود  14Hکه عدد  ALخط سوم نشان می دهد که محتوای ثبات  جواب :

14
H
       0001 0100 

 بار اول     1010 0000          

 بار دوم     0101 0000          

AL=02      بار سوم     0010 0000          
H
 

 

 می توان آنرا به چپ شیفت داد . 2نکته : برای ضرب یک عدد در 

  تقسیم می کند . 2نکته : هر بار شیفت به راست عدد را بر 

 : SARو  SALدستور  

 بصورت زیر می باشد : SARاست و کد ماشین این دو دستور دقیقاً یکی است اما عملکرد دستور  SHLدقیقاً مانند  SALدستور 

 

 

CF 

CF 

CF 
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 دستورات چرخش :

ROR                چرخش به راست بدون رقم نقلی 

ROL                   چرخش به چپ بدون رقم نقلی 

RCR                     چرخش به راست با رقم نقلی 

RCL                         چرخش به چپ با رقم نقلی 

 

 

ROR : 

 

ROL : 

 

 

 

RCR  : 

 

 

 

RCL  : 

 

 

CF 

CF 

CF 

CF 
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 پس از اجرای قطعه برنامه زیر چیست ؟ CFو  BLمثال : محتوای ثبات 

MOV  BL,35
H
 

MOV  CL,4 

ROR  BL,CL 

 می باشد . BLبار چرخش بدون رقم نقلی محتوای ثبات  4خط سوم نشان دهنده  جواب :

BL   0011 0101 

     1001 1010  CF=1   بار اول 

     0100 1101  CF=0   بار دوم 

     1010 0110  CF=1  بار سوم 

     0101 0011  CF=0  بار چهارم   BL=53
H
    

 

 رای قطعه برنامه زیر چیست ؟ پس از اج CFو  ALمثال : محتوای ثبات 

MOV  AL,86
H
 

STC 

RCR  AL,1 

 جواب :

AL   1000 0110  CF=1 

     1100 0011  CF=0    AL=C3
H
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 را بدست آورید . BXو  AXتمرین : در قطعه برنامه زیر تا مکانهای مشخص شده محتوای ثباتهای 

MOV  AX,22A0
H
 

MOV  BX,180B
H
 

MOV  CL,3 

SHR  AL,CL 

SHR  BH,1 

AND  AL,BH 

RCR  AL,1 

ROL  BL,1 

ADD  BH,AL 

SUB  BH,BL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX= 

BX= 

AX= 

BX= 

AX= 

BX= 
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 : 5تمرین های فصل 

 بنویسید .  LEA  BX,TABLEدستوری معادل دستور  -1

DH=F5اگر  -2
H   باشد بعد از اجرای دستورNEG  DH  محتوایDH . چقدر خواهد شد 

AX=0FF50اگر  -3
H   وCX=0023

H   وCF=1  باشد آنگاه بعد از اجرای دستورSBB AX,CX  مقدارAX   چقدر می

 شود ؟

 حاوی چه مقداری خواهد شد ؟ DXپس از اجرای دستورالعمل های زیر  -4

MOV  DX,FFFF
H
 

ROR  DX,1 

MOV  CL,3 

ROL  DX,CL 

NEG  DX 

 بنویسید . INC AXتور العملی معادل دس -5

 زیر را در نظر بگیرید :قطعه برنامه  -1

MOV  AX,1 

MOV  CX,10 

P : 

 

INC  AX 

LOOP P 

 چیست ؟ AXپس از اجرای قطعه برنامه مقدار 

 زیر بنویسید . پس از اجرای قطعه برنامهرا  ALو  AHو  BHمحتوای ثباتهای  -7

MOV  AL,12
H
 

MOV  BH,8
H
 

MUL  BH 

NOT AX 
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