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دستورات كنترل برنامه

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 رهمس پشت صورت به و ديگري از پس يكي دستورات ها، برنامه اجراي عادي روال در�
.گردند مي اجرا و شده آورده CPU به

 از عدب يا قبل دستور چند مثالً ديگري محل از دستورات اجراي است الزم اوقات گاهي�
.يابد ادامه جاري، دستور

 ه،حلق يا پرش دستورات اصطالحاً يا برنامه كنترل دستورات از موارد اينگونه در�
.گردد مي استفاده

�JMP

�LOOP

�CMP
شرطي پرش دستورات�
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JMPدستور 

 JMP دستور از اسمبلي زبان در غيرشرطي پرش سازي پياده براي�
.شود مي استفاده

:رود مي كار به زير صورت به JMP دستور�

        JMP>دستور هدفبرچسب <

 دستوري به برنامه اجراي كنترل كه شود مي باعث JMP دستور اجراي�
.است شده مشخص >هدف دستور برچسب< با كه برود

.دهد مي قرار IP گر اشاره در را هدف آدرس آفست�

.ندارد تأثيري پرچم بيتهاي بر دستور اين اجراي�

4 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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... JMPدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:شكل كلي اين دستور بصورت زير است�

JMP lable

lable : JMP lable
………. …………
………. …………
……….                               …………

JMP lable lable:
………… …………
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... JMPدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

,SHORT نوع سه شامل خود JMP پرش دستورات� NEAR, FAR باشد مي.

�JMP SHORT lable
 بايت 127+ يا و باالتر بايت 128- تواند مي يعني است بايتي يك هدف آدرس�

)JMP فرض پيش حالت( .باشد JMP دستور از پايينتر

�JMP NEAR lable
 بايت 32767+ يا و باالتر بايت 32768- تواند مي يعني است بايتي دو هدف آدرس�

  .باشد JMP دستور از پايينتر

�JMP FAR lable
  در آن پرارزش بايت دو و IP در آن كوچكتر بايت دو و است بايتي 4 هدف آدرس�

CS گيرد مي قرار.
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LOOPدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 كرارت تعداد با حلقه يك دستورات تكرار و برنامه كنترل براي دستور اين�
.رود مي كار به مشخص،

:دستور كلي شكل�
Loop < حلقه ابتداي يا هدف آدرس       >

 يا و پايينتر بايت 128- و 127+ بين اكثر حد و است بايتي يك هدف آدرس�
.باشد مي باالتر

.ندارد اثر پرچم بيتهاي روي بر دستور اين�
.گردد مي مشخص CX ثبات در حلقه تكرار دفعات تعداد�

  از دواح يك خودكار طور به ابتدا برسد، دستور اين به برنامه اجراي وقتي�
CX كه صورتي در شود، مي كم CX وريدست به برنامه كنترل نباشد، صفر 

.كند مي پيدا انتقال شده، مشخص آن برچسب كه
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... LOOPدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

Mov cx,n

Lable:

……….
……….  

……….     

Loop lable

.شود مي تكرار بار 65536 حلقه باشد، صفر با برابر CX اوليه مقدار اگر�

مجموعه اي از دستورات كه مي خواهيم 
n   تكرار شوندبار.
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:مثال

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 بنويسيد كدي قطعه ،)بايت 5(داريم مشخص طول با را s1,s2 هاي رشته كنيد فرض
. كند كپي s2 رشته در را s1 رشته كه

S1 db “abcde”

S2 db 5 dup(?)

.روند مي بكار دهي آدرس براي و شاخص بعنوان BX,SI,DI ثباتهاي :نكته�
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:جواب 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

Mov cx,5

mov si,cx
L1:

dec si

mov al,s1[si]

mov s2[si],al

Loop L1
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مثال

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 ،a آرايه عنصر هر( .نمائيد تبديل اسمبلي زبان به را pascal زبان به زير برنامه قطعه
)است بايتي2

Sum:=0;
For   i:=1   to   10   do

sum:=sum + a[i]
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:جواب

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

A dw 20,31,…,84,32
Sum dw 0
…………
…………
Mov cx,10
Sub ax,ax
mov si,ax
L1:

add ax,a[si]
inc si
inc si

Loop L1
Mov sum,ax
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CMPدستور مقايسه 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:شود مي استفاده دستور اين از عملوند، دو مقايسه براي�

CMP op1,op2
 ثبات، تواند مي 2 عملوند و باشد حافظه يا ثبات تواند مي 1عملوند�

.باشد ثابت مقدار يا و حافظه

.باشند حافظه از اي خانه توانند نمي همزمان عملوند دو هر�

.گذارد نمي تأثيري عملوندهايش محتواي بر دستور اين�

.گذارد مي تاثير flag ثبات در مقايسه، نوع به بسته�
.گيرد مي قرار استفاده مورد شرطي پرش دستورهاي با همراه معموالً�
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...دستور مقايسه 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

CMP op1,op2
 پرچم بيتهاي بر و شده محاسبه op1-op2 حاصل شود مي باعث دستور اين اجراي�

O, S, Z, C, A, D بگذارد اثر.

op1>op2 => CF=0, ZF=0

op1=op2 => CF=0, ZF=1
op1<op2 => CF=1, ZF=0

:مثال

Cmp ax, bx
Cmp ax, [bx]

Cmp f1, 10 
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LOOPEيا  LOOPZدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:است زير صورت به دستورات اين كلي شكل�

LOOPE حلقه ابتداي آدرس              

LOOPZ حلقه ابتداي آدرس                   

 CX موقعيكه تا كه تفاوت اين با است LOOP دستور شبيه دستور اين عملكرد�
 آدرس ابتداي به انشعاب ،)ZF=1( باشد 0 محاسبات نتيجه همچنين و باشد 0 مخالف

  .يابد مي ادامه حلقه

.شود مي كم CX ثبات از واحد يك دستور، بار هر اجراي با�

.ندارد اثر پرچم بيتهاي بر دستور اين�

.است بايتي يك حلقه ابتداي آدرس�
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LOOPNEيا  LOOPNZدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:است زير صورت به دستورات اين كلي شكل�

LOOPNE حلقه ابتداي آدرس              

LOOPNZ حلقه ابتداي آدرس                   

 CX موقعيكه تا كه تفاوت اين با است LOOP دستور شبيه دستور اين عملكرد�
 آدرس ابتداي به انشعاب ،)ZF=0( نباشد 0 محاسبات نتيجه همچنين و باشد 0 مخالف

  .يابد مي ادامه حلقه

.شود مي كم CX ثبات از واحد يك دستور، بار هر اجراي با�

.ندارد اثر پرچم بيتهاي بر دستور اين�

.است بايتي يك حلقه ابتداي آدرس�



/4217

دستورات پرش شرطي

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 ارند،گذ مي اثر پرچم هاي بيت روي بر كه دستوراتي از بعد شرطي پرش دستورات�
.شوند مي داده قرار

مقايسه يا محاسباتي دستورات از پس معموالً�

.هستند SHORT نوع از شرطي پرش دستورات تمام�

:شوند مي بندي تقسيم دسته سه در كلي طور به شرطي پرش دستورات�

PSW ثبات بيتهاي براساس پرش1.

 داعدا مقايسه از پس دستورات اين( عالمت بدون اعداد مقايسه براساس پرش2.
)گيرند مي قرار عالمت بدون

 اعداد مقايسه از پس دستورات اين( عالمتدار اعداد مقايسه براساس پرش3.
)گيرند مي قرار عالمتدار
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بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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JCXZدستور پرشي شرطي 

� Jump CXis Zero
� JCXZ هدف دستور آدرس

 اين غير در كند، مي پرش هدف دستور آدرس به كنترل شود، CX=0 مقدار اگر�
.گردد مي اجرا بعدي دستور صورت،

:مثال�

JCXZ SKIPLOOP
PROCESS:

SUB[BX],07
INC BX

LOOP PPOCESS
…
SKIPLOOP:

21 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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مثال

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 30H آدرس از كاراكتر، 14 طول به را data1 متغير محتواي كه بنويسيد اي برنامه�
 ،data1 متغير متن در اگر طوريكه به كند كپي data2 متغير در حافظه بعد به

.نمايد تبديل بزرگ حروف به را آنها دارد، وجود انگليسي كوچك حروف
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Ali ’



/4224

مثال

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 SECOND=14 و FIRST=10 بين كه اعدادي مجموع كه بنويسيد اي برنامه�
.دهد قرار AL ثبات در را نتيجه و نموده محاسبه را است
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دستورات منطقي

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 اديرمق و كنند مي كار حافظه هاي خانه يا و ها ثبات هاي بيت روي بر دستورات اين�
.دهند مي تغيير را ها بيت

 كي تواند مي مقصد عملوند كه هستند عملوند دو داراي معموالً منطقي دستورات�
 ثابت دعد يك يا و حافظه ثبات، تواند مي منبع عملوند .باشد حافظه خانه يا و ثبات
.باشد

.شوند اعمال بيتي 32 يا 16 ،8 اطالعات روي توانند مي منطقي دستورات�

.گذارند مي اثر ZF و CF، OF، SF، PF پرچم بيتهاي روي دستورات اين�

حافظهثباتثباتحافظهثبات:1عملوند

مقدارثابتمقدارثابتحافظهثباتثبات:2عملوند
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ANDدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

� AND dest, src

:شوند مي AND هم با عملوند دو نظير به نظير بيتهاي AND دستور در�

 اگر ولي باشد مي 1 نيز نتيجه در نظير بيت باشند 1 اپرند دو نظير بيت دو هر اگر�
.شد خواهد 0 نيز نتيجه نظير بيت باشند، 0 اپراند دو بيت دو از يكي حداقل

.گيرد مي قرار مقصد عملوند در نتيجه و�

.كند مي صفر را OF و CF و گذاشته اثر PF و SF، ZF هاي بيت بر دستور اين�

:مثال عنوان به�

And ax, bx

And data1, bl

And ax , 021eh
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ORدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

� OR dest, src

:شوند مي OR هم با عملوند دو نظير به نظير بيتهاي ،OR دستور در�

 اگر ولي باشد مي 0 نيز نتيجه در نظير بيت باشند 0 اپرند دو نظير بيت دو هر اگر�
.شد خواهد 1 نيز نتيجه نظير بيت باشند، 1 اپراند دو بيت دو از يكي حداقل

.گيرد مي قرار مقصد عملوند در نتيجه و�

.كند مي صفر را OF و CF و گذاشته اثر PF و SF، ZF هاي بيت بر دستور اين�

:مثال عنوان به�

OR ax, bx

OR data1, bl

OR ax , 021eh
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XORدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

� XOR dest, src

:شوند مي XOR هم با عملوند دو نظير به نظير بيتهاي ،XOR دستور در�

 ولي باشد مي 0 نتيجه در نظير بيت باشند يكسان اپرند دو نظير بيت دو هر اگر�
.شد خواهد 1 نتيجه در نظير بيت باشند، متفاوت اپراند دو در نظير بيتهاي اگر

.گيرد مي قرار مقصد عملوند در نتيجه و�

.كند مي صفر را OF و CF و گذاشته اثر PF و SF، ZF هاي بيت بر دستور اين�

:مثال عنوان به�

XOR ax, bx

XOR data1, bl

XOR ax , 021eh

XOR cx, cx
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NOTدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

� NOT dest

:شوند مي معكوس عملوند بيتهاي مقدار ،NOT دستور در�

.گيرد مي قرار مقصد عملوند در نتيجه و آمده بدست مقصد 1 مكمل�

.ندارد اثري پرچم هاي بيت بر دستور اين�

:مثال عنوان به�

NOT ax

NOT data1

NOT bl
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نكته

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 يك را يتهاب ي بقيه و صفر را بيت آن كنيم، صفر را بيتي بخواهيم وقتي�
.كنيم مي استفاده AND عملگر از و

AND al, 11101111B
 صفر را تهابي ي بقيه و يك را بيت آن كنيم، يك را بيتي بخواهيم وقتي�

.كنيم مي استفاده OR عملگر از و

OR al, 00010000B
 را يتهاب ي بقيه و يك را بيت آن كنيم، متمم را بيتي بخواهيم وقتي�

.كنيم مي استفاده XOR عملگر از و صفر

XOR al, 00010000B
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TESTدستور 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

� TEST op1, op2

:شوند مي AND هم با عملوند دو نظير به نظير بيتهاي ،TEST دستور در�

 اگر ولي باشد مي 1 نيز نتيجه در نظير بيت باشند 1 اپرند دو نظير بيت دو هر اگر�
.شد خواهد 0 نيز نتيجه نظير بيت باشند، 0 اپراند دو بيت دو از يكي حداقل

.اردگذ مي تأثير پرچم بيتهاي بر فقط و گردد نمي ذخيره جايي در نتيجه ولي�

.كند مي صفر را OF و CF و گذاشته اثر PF و SF، ZF هاي بيت بر دستور اين�

:مثال عنوان به�

TEST ax, bx

TEST data1, bl

TEST ax , 021eh
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دستورات شيفت بيت

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 هاي خانه يا و پروسسور هاي ثبات محتواي هاي بيت شيفت، دستورات توسط�
.شود مي داده شيفت چپ، يا راست سمت به بيت، چند يا يك حافظه،

:داريم شيفت دستورات دسته دو�

منطقي شيفت�

حسابي شيفت�
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دستورات شيفت منطقي
:است زير صورت به دستورات اين كلي شكل�

SHL mem/reg8/reg16 , 1/cl

SHR mem/reg8/reg16, 1/cl
.شود مي مشخص cl ثبات در يا و است بيت 1 با برابر يا SHIFTعمل دفعات تعداد�

 يم استفاده حافظه يا ثبات محتواي بيتهاي منطقي SHIFT براي دستور دو اين از�
  .شود

 بيت مقدار و 0 شده وارد بيت مقدار راست، يا چپ به منطقي SHIFT عمل در�
Carry بيت در شده، خارج flag چپ به شيفت در مثالً( .گيرد مي قرار(

34 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

0CF
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...دستورات شيفت منطقي 

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:خواهند كردبيت هاي زير از ثبات پرچم با اجراي دستور شيفت، تغيير�

OF-SF-ZF-PF-CF

1 0 1 0 0 1 1 0

0 1 0 0 1 1 0 0SHL AL,1

AL:

CF= 1
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)  Arithmetic(حسابي  دستورات شيفت

:است زير صورت به دستورات اين كلي شكل�

SAL mem/reg8/reg16 , 1/cl

SAR mem/reg8/reg16 , 1/cl
   cl ثبات در يا و است يك با برابر يا SHIFTعمل دفعات تعداد�

.شود مي مشخص

 حسابي صورت به بيتها راست يا چپ به SHIFT براي دستور دو اين از�
  .شود مي استفاده

 دادن، شيفت فرايند در عالمت بيت از استفاده حسابي، شيفت از منظور�
.است

.دارند يكسان عملكردي حسابي و منطقي چپ به شيفت�
36 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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1 0 0 0 1 1 1 0

1 1 0 0 0 1 1 1SAR AL,1

0 0 1 0 0 1 1 1

0 0 0 1 0 0 1 1
SAR AL,1

CF= 0

CF= 1

37 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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شيفت حسابي

بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:بار شيفت حسابي به چپ يا راست داريم nبه ازاي �

SAL Mem= mem*2^n

SAR Mem= mem/2^n
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چرخش بيتات دستور

:است زير صورت به دستورات اين كلي شكل�

RORmem/reg8/reg16 , 1/cl

ROL mem/reg8/reg16 , 1/cl
  cl ثبات در يا و است يك با برابر يا SHIFTعمل دفعات تعداد�

.شود مي مشخص

  مي استفاده چپ يا راست به بيتها كردن Rotate براي دستور دو اين از�
  .شود

 و كند مي پيدا انتقال بيت آخرين به ابتدا شده Rotate بيت مقدار�
.گيرد قرارمي CF در سپس

39 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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1 1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0ROL  AL,1

40 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

CF= 1

1
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بيت نقلياز طريق دستور چرخشي 

: است زير صورت دستوربه اين كلي شكل�

RCRmem/reg8/reg16 , 1/cl

RCL mem/reg8/reg16 , 1/cl
  cl ثبات در يا و است يك با برابر يا SHIFTعمل دفعات تعداد�

.شود مي مشخص

  .شود مي استفاده بيتها كردن Rotate براي دستور دو ازاين�

 تبي سپس و كند مي پيدا انتقال بيت آخرين به CF بيت مقدار ابتدا�
Rotate در شده CF گيرد مي قرار.

41 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 



/42

0 1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0RCL  AL,1

CF= 1

42 بيدكي: مدرس         -دستورات كنترل برنامه و دستورات منطقي          -فصل هشتم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

CF= 0

1


