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دستورات پردازش رشته اطالعات
�MOVS: ديگر رشته محل به اطالعات رشته يك انتقال

�LODS: ثبات به اطالعات رشته يك از باركردن AL يا AX

�STOS: از اطالعات ذخيره AL يا AX حافظه به

�CMPS: اطالعات رشته دو مقايسه

�SCAS: ثبات اطالعات جستجوي AL يا AX اطالعات رشته يك در

�OUTS: پورت به حافظه از اطالعات رشته خروجي

�INS: حافظه به پورت از اطالعات رشته ورود
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...دستورات پردازش رشته اطالعات 
 مي رتكرا كلمه يك يا بايت يك روي را عمليات رشته، دستورات معموالً�

.نمايند
  .بيايد W يا B كاراكترهاي ميتواند رشته دستورات همه آخر�

�B بايتي عمليات معناي به
�W اي كلمه عمليات معناي به

 مشخص DS:SI ثباتهاي آدرس با حافظه در مبدأ اطالعات رشته آدرس�
.شود مي

 ES:DI ثباتهاي آدرس با حافظه در مقصد، اطالعات رشته آدرس�
.گردد مي مشخص

 ES اضافي داده سگمنت ثباتهاي بايد EXE صورت به هاي برنامه در لذا�
 .شود اوليه مقداردهي مناسب، طور به DS داده سگمنت و
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DFتأثير بيت پرچم جهت 

.دارد تأثير رشته دستورات عملكرد نحوه در DF پرچم بيت بودن يك يا صفر�
�DF=0، دستورات اجراي از پس :)آخر به اول( راست به چپ از رشته عمليات 

 )واحد 2 يا 1( صعودي صورت به ،DI و SI ثباتهاي در موجود آدرسهاي رشته،
.شود مي اضافه

�DF=1، دستورات اجراي از پس :)اول به آخر( چپ به راست از رشته عمليات 
 )واحد 2 يا 1( نزولي صورت به ،DI و SI ثباتهاي در موجود آدرسهاي رشته،
.يابد مي كاهش

DF پرچم بيت كردن صفر :CLD دستور�

DF پرچم بيت كردن يك :STD دستور�
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REPتأثير كلمه 

بيدكي: مدرس         -عمليات بر روي رشته اطالعات         -فصل دوازدهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.شود مي استفاده رشته عمليات يك تكرار براي كلمه اين از�

 دستور كه بار هر شود، نوشته REP كلمه رشته، دستورات از قبل اگر�
 تا و شده، كسر CX ثبات محتواي از واحد يك گردد، مي اجرا رشته

.يابد مي ادامه رشته عمليات نشود، صفر CX كه موقعي

.يابد مي پايان رشته عمليات شد، صفر برابر CX كه صورتي در�

:مثال�

MOV CX,10

REP MOVSB
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MOVSدستور انتقال رشته اطالعات 

بيدكي: مدرس         -عمليات بر روي رشته اطالعات         -فصل دوازدهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.دارد وجود MOVSW و MOVSB صورت دو به دستور اين�

  در دموجو آدرس با حافظه از بايت دو يا يك كه شود مي باعث دستور اين�
SI، در موجود آدرس با حافظه از محلي به DI دو يا يك و يابد انتقال 

.گردد )كسر( اضافه DI و SI ثباتهاي به واحد

)ديگر رشته در رشته يك كپي( :مثال�

7

MSG1 DB ‘SALAM……’
MSG2 DB 20 DUP(?)
…
CLD
LEA SI, MSG1
LEA DI, MSG2
MOV CX, 10
REP MOVSW

 داده سگمنت در اطالعات مقصد :تذكر�
 به هاي برنامه در لذا .باشد مي اضافي
 مقداردهي بايد ES حتماً EXE صورت

.شود
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LODSدستور باركردن از رشته اطالعات 
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 و LODSB صورت دو به دستور اين�
LODSW دارد وجود.

 دو يا يك كه شود مي باعث دستور اين اجراي�
 SI در آن آدرس كه اطالعات رشته از بايت
 سپس و شود منتقل AX يا AL ثبات به است،

.شود )كم يا( اضافه SI ثبات به واحد دو يا يك

 نهاآ بزرگترين و خوانده را آرايه يك اعداد( :مثال�
)بيابيد را

8

ARRAY db 5,2,7,10,22,17
MAX db ?
…
CLD
LEA SI, ARRAY
MOV MAX, 0
MOV CX, 6
L1:
LODSB
CMP AL, MAX
JLE endLoop
MOV MAX, AL
endLoop:
LOOP L1
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STOSدستور ذخيره كردن در يك رشته 
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.دارد وجود STOSW و STOSB صورت دو به دستور اين�

 دو يا يك به AX يا AL ثبات محتواي كه شود مي باعث دستور اين اجراي�
 يك سپس و گردد منتقل است، DI در آن آدرس كه اطالعات رشته از بايت

.شود )كم يا( اضافه DI ثبات به واحد دو يا

)كنيد پر صفر با را بعد به x متغير آدرس از حافظه كلمه 50 محتواي( :مثال�

9

X db 100 dup(?)
…
CLD
LEA DI, X
MOV CX, 50
MOV AX, 0
REP STOSW
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REPNEو  REPZ ،REPE ،REPNZتأثير كلمات 

بيدكي: مدرس         -عمليات بر روي رشته اطالعات         -فصل دوازدهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 در اطالعات جستجوي و CMPS رشته دو مقايسه دستورات در كلمات اين�
.كنند مي عمل REP مشابه تقريباً و روند مي كار به ،SCAS رشته يك

 د،گيرن قرار رشته دستورات از قبل اگر و معادلند REPE و REPZ كلمات�
 صفر مخالف CX و )ZF=1( هستند مساوي دستور آپرند دو كه زماني تا

.يابد مي ادامه رشته عمليات است،

 ويغيرمسا رشته دو اينكه محض به گيرد، صورت مقايسه كه صورتي در�
.يابد مي پايان عمليات شود، صفر CX ثبات يا و شوند

.دارند را فوق عكس عملكرد و معادلند نيز REPNE و REPNZ كلمات�

10
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CMPSدستور مقايسه دو رشته اطالعات 
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 CMPSW و CMPSB صورت دو به دستور اين�
.دارد وجود

 از بايت دو يا يك شود مي باعث دستور اين اجراي�
 و DS:SI آدرس با حافظه هاي خانه در كه اطالعات
ES:DI ،اجراي هربار از پس و شوند قايسهم هستند 

  اضافه DI و SI ثبات به واحد دو يا يك دستور، اين
.شود )كم يا(
 CF و SF، AF، PF پرچم بيتهاي بر دستور اين�

.گذارد مي تأثير
 تعريف N2 و N1 متغير دو در كه نفر دو نام( :مثال�

)كنيد مقايسه را اند شده

11

N1 db ‘ALI REZA’
N2 db ‘ALI REZA’
…
CLD
LEA SI, N1
LEA DI, N2
MOV CX, 8
REPE CMPSB
JNE less
MOV BH, 0
JMP exit
less:
JNB greater
MOV BH,1
JMP exit
greater: MOV BH, 2
exit:
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SCASدستور جستجو در رشته اطالعات 

بيدكي: مدرس         -عمليات بر روي رشته اطالعات         -فصل دوازدهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 SCASW و SCASB صورت دو به دستور اين�
.دارد وجود

 فظهحا كلمه يا بايت شود مي باعث دستور اين اجراي�
 AX يا AL ثبات محتواي با ES:DI آدرس با

 يا يك دستور، اين اجراي هربار از پس .گردد مقايسه
.شود )كم يا( اضافه DI ثبات به واحد دو

 ،SF، OF، ZF، AF پرچم بيتهاي بر دستور اين�
PF و CF گذارد مي تأثير.

 20 طول به STR متغير در كنيد بررسي( :مثال�
)خير يا دارد وجود ? كاراكتر بايت،

12

STR db ‘HO…M?PNM’
…
CLD
LEA DI, STR
MOV AL, ‘?’
MOV CX, 20
REPNE SCASB
JNE notFound
MOV BH, 1
JMP exit
notFound:
MOV BH,0
exit:
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INSدستور ورودي رشته 
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.دارد وجود INSW و INSB صورت دو به دستور اين�

 آن آدرس كه پورتي از بايت دو يا يك كه شود مي باعث دستور اين اجراي�
 يا يك سپس و گردد منتقل ES:DI آدرس با حافظه به است DX ثبات در
.شود )كم يا( اضافه DI ثبات به واحد دو

 X آرايه در را كلمه 100 تعداد ،450 آدرس به ورودي دستگاه از( :مثال�
)بخوانيد

13

X dw 100 DUP(?)
…
CLD
MOV DX, 450
LEA DI, X
MOV CX, 100
REP INSW
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OUTSدستور خروجي رشته 
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.دارد وجود OUTSW و OUTSB صورت دو به دستور اين�

 اب حافظه اطالعات از بايت دو يا يك كه شود مي باعث دستور اين اجراي�
 و گردد منتقل است، DX ثبات در آن آدرس كه پورتيبه DS:SIآدرس
.شود )كم يا( اضافه SI ثبات به واحد دو يا يك سپس

 ارسال 450 آدرس به خروجي دستگاه در را X آرايه عنصر 100( :مثال�
)كنيد

14

X dw 100 DUP(10)
…
CLD
MOV DX, 450
LEA SI, X
MOV CX, 100
REP OUTSW
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XLATدستور دستيابي به عناصر جدول 
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 مي باعث دستور اين .دارد قرار AL در جدول از عنصر يك آفست شماره�
 AL مقدار دارد قرار BX در كه حافظه در جدول شروع آفست به كه شود

BX( شود اضافه + AL( آدرس با حافظه خانه محتواي سپس BX + AL 
.گردد منتقل AL ثبات به

.دارد كاربرد كدها تبديل جداول طراحي براي بيشتر�

:مثال�

15

TABLE db ‘A’,’B’,’C’,’D’,’E’,’F’,’G’,’H’,’I’
…
LEA BX, TABLE
MOV AL, 05
XLAT


