
عولیات بر روی رشته اطالعات و جدول: 6جلسه 

:  هدرس

اعظن کبوتری کهنه شهری



دستورالعول یک بایتی (کلوه ای)دستورالعول دو بایتی  شرح

MOVSB MOVSW کپی یک سضتِ دس سضتِ دیگش

CMPSB CMPSW هقایسِ یک سضتِ با سضتِ دیگش

SCASB SCASW جستجَی یک هقذاس دس سضتِ

LODSB LODSW AXیا  ALکپی  دس ثبات 

STOSB STOSW AXیا  ALکپی اص ثبات 
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یک بایتی ٍ اگش طَل سضتِ صٍج است هی   اگش طَل سضتِ فشد است بایذ اص دستَسات
.تَاى اص دستَسات دٍ بایتی استفادُ کشد

  توام دستَسات فَق دٍعولًَذی ّستٌذ، اها چَى ایي عولًَذّا ثابت ٍ هطخص ّستٌذ
.لزا دس جلَی دستَسات عولًَذّا ًَضتِ ًوی ضًَذ



دستورات (هقصد)اپرند اول  (هبدأ)اپرند دوم 

MOVSW   ٍMOVSB DIسضتِ دس  افست SIسضتِ دس  افست

CMPSW  ٍCMPSB DIسضتِ دس  افست SIسضتِ دس  افست

SCASW  ٍSCASB DIسضتِ دس  افست AL  یاAX

LODSW  ٍLODSB AL  یاAX SIسضتِ دس  افست

STOSW  ٍSTOSB DIسضتِ دس  افست AL  یاAX
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AL دستَسات یک بایتی ٍ  باAX با دستَسات دٍ بایتی استفادُ هی ضَد.
 عولًَذّایMOVS  ٍCMPS  دٍ سضتِ ٍ عولًَذّایSCAS ،LODS  ٍSTOS 

.یک سضتِ ٍ یک هقذاس است
قبل اص استفادُ اص دستَسات سضتِ ای، بایذ ثبات ّای هَسد استفادُ هقذاسدّی ضًَذ.



ِبشقشاسی استباط بیي ّش سگوٌت ٍ ثبات هشبَط:
assume ss:stackSG,ds:dataSG,cs:codeSG,es:dataSG

 هقذاسدّی بِ ثبات ّایds  ٍes ( دس بشًاهِ ّایexe  اٍلیي دستَسات سٍالmain ّستٌذ:)

mov ax,dataSG

mov ds,ax

mov es,ax

ُتعشیف سضتِ ّا دس سگوٌت داد:
str1 DB ‚string1‛

str1 DB ‚string1‛

 قشاس دادى آدسس سضتِ ّا دسSI  ٍDI:
LEA SI,str1
LEA DI,str2
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یک کلوِ عول هی کٌذ/ّش دستَس سضتِ ای تٌْا سٍی یک بایت.
 جْت اًجام عولیات سٍی توام کاساکتشّای سضتِ ّش دستَسالعول بایذ تکشاس

.ضَد
 تکشاس دستَسات با استفادُ اص دستَساتrepeat اًجام هی ضَد:

◦REP

◦REPE  یاREPZ

◦REPNE  یاREPNZ

 دس دستَسات فَق، تعذاد تکشاس دس ثباتCX  قشاس هی گیشد ٍ با ّشباس اجشای
ضَد تکشاس خاتوِ هی  CX=0کن هی ضَد ٍ ٍقتی  CXدستَس یک ٍاحذ اص 

.یابذ
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دستور شرط خاتوه تکرار شرط خاتوه تکرار
REP CX=0 -

REPE/REPZ CX=0 ZF=0

REPNE/REPNZ CX=0 ZF=1
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  عول هقایسِ سٍیZF  اثش گزاضتِ ٍ اگش ًتیجِ هقایسِ هساٍی باضذZF=1 هی ضَد.
هاًٌذ ای هقایسِ ای سضتِ دستَسات دس لزا CMP ٍ SCAS اص اغلب REPE ٍ REPNE 

.ضَد هی استفادُ تکشاس بشای (آًْا هعادل یا)
بایت 100جابِ جایی : هثال:

MOV CX,100
REP MOVSB

:بِ صَست ًوًَِ صیش استفادُ کشد LENGHTHهی تَاى اص اپشاتَس  CXبشای هقذاسدّی •
str1 DB 50 Dup(?)
…
MOV CX,LENGHTH str1



 بِ ٌّگام اجشای دستَسات سضتِ ای ثبات ّایSI  ٍDI   کِ بِ کاساکتش فعلی دس
سضتِ ّا اضاسُ هی کٌٌذ، بِ طَس خَدکاس تغییش هی کٌٌذ تا بِ کاساکتش بعذی اضاسُ 

.کٌٌذ
 پشچنDF (Direction Flag )جْت عولیا ت سضتِ ای سا هطخص هی کٌذ:

 SIٍ یا  DIدستَسالعول ّای سضتِ ای بِ ثبات ّای (: هقذاس پیص فشض)باضذ  DF=0اگش ◦
.دٍ ٍاحذ اضافِ هی کٌٌذ/یک

دٍ ٍاحذ کن هی  /یک SIٍ یا  DIدستَسالعول ّای سضتِ ای اص ثبات ّای : باضذ DF=1اگش ◦
.کٌٌذ

 هقذاسدّی پشچنDF:
STD ;DF=1
CLD ;DF=0
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 دستَسMOVSB/MOVSW  ِاص حافظِ ای کSI دٍ  /بِ آًجا اضاسُ هی کٌذ یک
ّوچٌیي هقذاس  . بِ آًجا اضاسُ داسد، کپی هی کٌذ DIبایت خَاًذُ ٍ دس حافظِ ای کِ 

.هی دّذ( DF=1)یا کاّص ( DF=0)دٍ ٍاحذ افضایص /سا یک SI  ٍDIثبات ّای 

دستَساتی کِ سضتِ : هثالstr1  ِسا دس سضتstr2 کپی هی کٌذ:
str1 db 5 dup(‘*’)
str2 db 5 dup(‘ ‘)

…
lea si,str1
lea di,str2
mov cx,length str1
cld
rep movsb
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 دستَسLODSB  ِاص حافظِ ای کSI   بِ آًجا اضاسُ هی کٌذ یک بایت خَاًذُ ٍ دس
AL ّوچٌیي هقذاس ثبات ّای . کپی هی کٌذSI  سا یک ٍاحذ افضایص(DF=0 )  یا

.هی دّذ( DF=1)کاّص 

 دستَسLODSW  ِاص حافظِ ای کSI   بِ آًجا اضاسُ هی کٌذ دٍ بایت خَاًذُ ٍ دس
AX ّوچٌیي هقذاس ثبات ّای . کپی هی کٌذSI  سا دٍ ٍاحذ افضایص(DF=0 )  یا

.هی دّذ( DF=1)کاّص 

  کاسبشد ایي دٍ دستَس صهاًی است کِ بخَاّین سضتِ سا خَاًذُ ٍ پشداصضی سٍی
.کاساکتشّای آى اًجام دّین
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دستَساتی کِ سضتِ ای سا اص صفحِ کلیذ بگیشد ٍ تعذاد کاساکتشّای خالی آى سا ضواسش  : هثال
:رخیشُ کٌذ BXکشدُ ٍ دس ثبات 

str db 20 dup(‘ ’)
...

ٍ قشادادى طَل سضتِ ٍاسد  strدستَسات خَاًذى سضتِ اص صفحِ کلیذ ٍ قشاسدادى آى دس هحل حافظِ 
cxضذُ دس 

lea si,str
cld
mov bx,0

l1: lodsb
cmp al,‛ ‚
jne l2
inc bx

l2: loop l1 ;(cx=0)ِخاتوِ حلق
 قبل اصLODS  اصREP استفادُ ًوی ضَد.
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 دستَسSTOSB  هقذاس هَسد ًظش دسAL  ِسا دس حافظِ ای کDI   بِ آًجا اضاسُ هی
یا  ( DF=0)سا یک ٍاحذ افضایص  DIّوچٌیي هقذاس ثبات ّای . کٌذ کپی هی کٌذ

.هی دّذ( DF=1)کاّص 

 دستَسSTOSW  هقذاس هَسد ًظش دسAX  ِسا دس حافظِ ای کDI  بِ آًجا اضاسُ هی
یا  ( DF=0)سا دٍ ٍاحذ افضایص  DIّوچٌیي هقذاس ثبات ّای . کٌذ کپی هی کٌذ

.هی دّذ( DF=1)کاّص 

کاسبشد ایي دٍ دستَس صهاًی است کِ بخَاّین هقذاس هطخصی سا دس سضتِ قشاس دّین.
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دستَساتی کِ سضتِ ای سا اص صفحِ کلیذ بگیشد، توام کاساکتشّای آى سا با : هثال*  
:پشکٌذ ٍ سضتِ سا دٍباسُ چاپ کٌذ

str db 20 dup(‘ ’)

...
ٍ قشادادى  strدستَسات خَاًذى سضتِ اص صفحِ کلیذ ٍ قشاسدادى آى دس هحل حافظِ 

cxطَل سضتِ ٍاسد ضذُ دس 

lea di,str

cld

mov al,’*’

rep stosb
دستَسات ًوایص سضتِ سٍی هاًیتَس
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ایي دستَسات بشای هقایسِ سضتِ ّا استفادُ هی ضًَذ.
 بشای بشسسی تساٍی سضتِ ّا اصREPE  بشای بشسسی عذم تساٍی سضتِ ّا اص ٍREPNE 

.استفادُ هی کٌین
دستَساتی کِ دٍ سضتِ : هثالstr1  ٍstr2  ِسا با ّن هقایسِ کشدُ دسصَست تساٍی دٍ سضت

.قشاس دّذ AXهقذاس صفش ٍ گشًِ هقذاس یک سا دس 
mov ax,0
lea si,str1
lea di,str2
mov cx, length str1
cld
repe cmpsb
je l1
mov ax,1 

l1:
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 دستَسSCASB  ضبیِ دستَس هقایسِ است ٍ هقذاس هَجَد دسAL   ِسا دس داخل سضت
. بِ آى اضاسُ هی کٌذ جستجَ هی کٌذ DIای کِ  

 دستَسSCASW  هقذاس هَجَد دسAX   ِسا دس داخل سضتِ ای کDI   ُبِ آى اضاس
. هی کٌذ جستجَ هی کٌذ

 اگش بخَاّین جستجَ تا صهاًی کِ ضشط تساٍی بشقشاس است اداهِ یابذ اصREPE  
.استفادُ هی کٌین

 اگش بخَاّین جستجَ تا صهاًی کِ ضشط تساٍی بشقشاس ًیست اداهِ یابذ اصREPNE 
.استفادُ هی کٌین
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دستَساتی کِ یک سضتِ سا اص ٍسٍدی بگیشد، دس داخل سضتِ دًبال کاساکتش : هثالP  ٍ بگشدد
:عَض کٌذ Qدسصَست پیذاضذى آى سا با 

str db 20 dup(‘ ’)
...

ٍ قشادادى طَل سضتِ  strدستَسات خَاًذى سضتِ اص صفحِ کلیذ ٍ قشاسدادى آى دس هحل حافظِ 
cxٍاسد ضذُ دس 

lea di,str
cld
mov al,’P’
repne scasb
jne l1
dec di
mov byte ptr[di],’Q’

l1: دستَسات ًوایص سضتِ سٍی هاًیتَس
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 XLAT(Translate a byte in AL)
 ُدس اکثش بشًاهِ ّا بِ جذٍلی ًیاص ّست کِ یک سشی اطالعات دس آى رخیش

.ضَد
 جْت دستیابی بِ ایي جذٍل اص دستَسXLAT استفادُ هی ضَد.
 قبل اص استفادُ اص ایي دستَس بایذ آدسس جذٍل کِ دس سگوٌت دادُ تعشیف

.قشاس گیشد ALٍ ضواسُ بایت هَسد ًظش جذٍل دس ثبات  BXضذُ دس ثبات 
 دستَسXLAT  کِ بذٍى پاساهتش استAL  سا بِ عٌَاى افست جذٍل بِ کاس

.رخیشُ هی کٌذ ALبشدُ ٍ هحتَای آى خاًِ جذٍل سا دس 
ایي دستَس سٍی پشچن ّا تأثیشی ًذاسد.
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فشض کٌیذ هی خَاّین هقذاس : هثالy=x2  ٍقتیx  است بذست  9بیي صفش تا
:سا بِ ها بذّذ 25سا دادین بشًاهِ هقذاس  x=5آٍسین، هثال اگش 

table1 db 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81

…

mov bx,offset table1

mov al,05

xlat
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سا بِ هعادل ّگضادسیوالطاى تبذیل  15فشض کٌیذ هی خَاّین اعذاد صفش تا : هثال
:کٌین

table1 db ‘0’,’1’,’2’,’3’,’4’,’5’,’6’,’7’,’8’,’9’
db ‘A’,’B’,’C’,’D’,’A’

dec_val db ?
hex_val db ?

…
mov bx,offset table1
mov al, dec_val
xlat
mov dec_val, al
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 دستَسLDS  افست اپشًذ دٍم خَد سا دس ثباتی کِ دس اپشًذ اٍل هطخص
.قشاس هی دّذ DSکشدُ این کپی کشدُ ٍ آدسس سگوٌت دادُ سا دس 

LDS DX,VAL

 دستَسLES  افست اپشًذ دٍم خَد سا دس ثباتی کِ دس اپشًذ اٍل هطخص
.قشاس هی دّذ DSکشدُ این کپی کشدُ ٍ آدسس سگوٌت دادُ سا دس 

LES DX,VAL 
ایي دٍ دستَس سٍی پشچن ّا اثشی ًذاسًذ.
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دستَساتی بٌَیسیذ کِ یک سضتِ سا اص ٍسٍدی بخَاًذ، حشٍف کَچک آى سا بِ  1.
ٍ   LODSBبا . )حشٍف بضسگ تبذیل کٌذ ٍ سپس سضتِ سا دٍباسُ چاپ کٌذ

STOSB  )
دستَساتی بٌَیسیذ کِ دٍ سضتِ ّن طَل سا اص ٍسٍدی بخَاًذ، اگش هساٍی ّستٌذ پیام 2.

“Yes”  ٍگشًِ پیام“No” سا چاپ کٌذ( . باCMPSB)
جایگضیي   Rآى سا با  rسا پشداصش کشدُ حشف  ALIrEZAدستَساتی بٌَیسیذ کِ 3.

(SCASBبا . )کشدُ ٍ ًوایص دّذ
دستَساتی بٌَیسیذ کِ یک سضتِ سا اص ٍسٍدی بخَاًذ ٍ تعذاد حشٍف بضسگ آى سا  4.

(LODSBبا . )ضواسش کشدُ ٍ ًوایص دّذ
حشٍف کَچک سا بِ حشٍف   XLATدستَساتی بٌَیسیذ کِ بِ کوک دستَس 5.

.بضسگ تبذیل کٌذ
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