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ВСТУП 

 

Основу сучасних інформаційних технологій (ІТ), їх базис, 

становлять апаратні засоби комп'ютерної техніки.  

У зв'язку з цим важливе значення в підготовці фахівців в області 

ІТ та комп’ютерної інженерії надається вивченню архітектури 

комп'ютерів, зокрема основних відомостей, щодо їх апаратних та 

програмних засобів, організації роботи в цілому, способів подання 

даних та системного і низькорівневого програмування. 

Даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам:  

 глибше освоїти  основи програмної моделі архітектури Intel 

сумісних процесорів;  

 зрозуміти нерозривний зв'язок архітектури процесора з 

його машинною мовою і її символічним представленням – мовою 

асемблера; 

 навчити використовувати інструментальні засоби розробки 

асемблерних програм. 

Відбір матеріалу здійснювався відповідно до необхідного обсягу 

й рівня підготовки фахівців з комп’ютерної інженерії. 

У першому розділі посібника наведені необхідні для подальшого 

розуміння предмету відомості щодо програмної моделі процесорів 

архітектури х86-64, зокрема набір регістрів та режими роботи. 

Другий розділ цілком присвячений викладенню основ побудови 

систем машинних команд сучасних комп’ютерів. Значну увагу 

приділено таким питанням як формати даних, режими адресації і 

структура коду команд та базова система команд процесорів 

архітектури Intel сумісних процесорів.  

Третій розділ містить загальну характеристику мови асемблера, 

зокрема, її призначення та синтаксис.  

Четвертий розділ має практичну спрямованість і містить 

лабораторні роботи, які призначені допомогти студентам в оволодінні 

навичками написання програм на мові асемблера, одержанні на їх 

основі відповідних машинних кодів та їх аналізу. При виконанні 

лабораторних робіт застосовуються найбільш популярні сучасні 

пакети – компілятори FASM і MASM64 з налагоджувачем  x64dbg. 

Посібник складений на основі узагальнення досвіду, одержаного 

авторами при багаторічному викладанні навчальної дисципліни 

«Архітектура комп’ютерів» на кафедрі електронних обчислювальних 

машин Дніпровського національного університету. 
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Розділ 1 

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРОГРАМНОЇ МОДЕЛІ 

ПРОЦЕСОРІВ INTEL АРХІТЕКТУРИ х86-64 

 

1.1. Режими роботи 
 

Процесори архітектури х86-64 можуть працювати в трьох 

основних режимах: 

  реальному режимі (RealMode), 

 захищеному режимі (ProtectedMode, або LegacyMode за 

документацією AMD), 

 64-розрядному режимі (LongMode або IА-32е за 

документацією Intel). 

 

Реальний режим (режим реальних адрес)  режим, в який 

переходить процесор після включення або перезавантаження. Це 

стандартний 16-розрядний режим моделі 8086 з можливістю 

використання 32-бітових розширень. Він використовує тільки 1 

Мбайт фізичної пам'яті. Всі адреси, до яких звертаються програми, є 

фізичними, тобто, без будь-якого перетворення виставляються на 

шину адреси. В цьому режимі розмір даних дорівнює 2 байтам, або 

слову (WORD). 

 

Захищений режим – 32-розрядний режим; основний для 

процесорів архітектури х86. Розмір даних  4 байта, або подвійне 

слово (DWORD). Всі операнди, які використовуються в даному 

режимі як адреси, повинні бути 32-бітовими (крім режиму 

розширеної фізичної трансляції адрес (РАЕ), де вони 36-бітові). 

 

Ключові особливості захищеного режиму: 

 збільшення адресного простору до 4 Гбайт; 

 можливість працювати у віртуальному адресному просторі, що 

перевищує максимально можливий обсяг фізичної пам'яті і 

становить величину 64 Тбайт;  

 організація багатозадачного режиму з паралельним виконанням 

декількох програм (мікропроцесор має необхідний для цього 

режиму потужний і надійний механізм захисту завдань одне від 

одного за допомогою чотирирівневої системи привілеїв); 
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 наявність сторінкової організації пам'яті, яка підвищує рівень 

захисту кожної окремої задачі від інших і ефективність їх 

виконання. 
 

Сутність захищеного режиму полягає в наступному: програміст і 

розроблені їм програми використовують логічний адресний простір, 

розмір якого може становити 1 Гбайт. Логічна адреса перетворюється 

на фізичну адресу автоматично за допомогою схеми управління 

пам'яттю. При цьому вміст сегментного регістра не пов'язаний 

безпосередньо з фізичною адресою, а є номером сегмента у 

відповідній таблиці.  

Завдяки захищеному режиму, в пам'яті може зберігатися тільки 

та частина програми, яка необхідна в даний момент, а інша частина 

може зберігатися в зовнішній пам'яті (наприклад, на жорсткому 

диску).  

У разі звернення до тієї частини програми, якої немає в пам'яті в 

даний момент, операційна система може призупинити поточну 

програму, завантажити необхідну секцію коду з зовнішньої пам'яті і 

відновити виконання програми. Отже, стають допустимими програми 

і/або дані, розмір яких більше обсягу наявної пам'яті, і користувач 

може працювати з більшим обсягом пам'яті, ніж фізично існує. 
 

LongMode (64-розрядний режим) за принципом роботи схожий 

з захищеним режимом, за винятком кількох аспектів. Найбільш 

важливими є наступні: 

 доступ до 2
52

 байтам фізичної пам'яті, 

 доступ до 2
48

 байтам віртуальної пам'яті, 

 розмір даних  подвійне слово (DWORD), але можна 

оперувати даними розміром у 8 байт. 

 розмір адреси завжди 8-байтовий. 
 

Крім перерахованих вище режимів роботи процесор підтримує 

наступні два підрежими:  

Режим віртуального процесора 8086. Це підрежим захищеного 

режиму для підтримки старих 16-розрядних додатків. Його можна 

включити для окремого завдання в багатозадачній операційній 

системі захищеного режиму;  

Режим сумісності для long mode. У режимі сумісності 

додаткам доступні 4 Гбайт пам'яті й повна підтримка 32-розрядного й 
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16-розрядного коду; базовий розмір даних  подвійне слово. Режим 

сумісності являє собою в long mode те ж саме, що й режим 

віртуального процесора 8086 в захищеному режимі. Режим сумісності 

можна включати для окремого завдання в багатозадачній 64-бітній 

операційній системі. У режимі сумісності розмір адреси 32-бітний, а 

розмір операнда не може бути 8-байтовым. 

Діаграма режимів роботи процесора (рис. 1.1), свідчить, що в 64-

бітний режим можна перейти, тільки лише попередньо завантаживши 

захищений режим. Після перезавантаження процесора, у якому б він 

режимі не перебував, він однаково почне працювати в режимі 

реальних адрес. Безпосередній перехід у режим реальних адрес 

можливий тільки із захищеного режиму, а перебуваючи в інших 

режимах це можливо зробити тільки за допомогою перезавантаження 

процесора. 

 

 
 

Рис. 1.1. Діаграма режимів процесорів архітектури х86-64. Стрілки, що 

ведуть до режиму реальних адрес, означають перезавантаження 

 

 
1.2. Програмна модель процесора 

 

Кожна виконувана програма отримує у своє розпорядження 

певний набір ресурсів процесора, які необхідні для обробки і 

зберігання в пам'яті команд і даних програми, а також інформації 

щодо поточного стану програми і процесора.  
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Рис. 1.2. Програмна модель процесора. 

Затінені елементи добавлені у 64-розрядному режимі (незатінені 

відповідають 32-розрядному захищеному режиму) 

 
Програмна модель процесорів Intel архітектури х86-64 

складається з наступного набору ресурсів (рис. 1.2): 

 набір сегментних регістрів; 

 набір регістрів стану і управління; 

 набір регістрів пристрою для виконання операцій з 

плаваючою точкою (співпроцесора);  

 набір регістрів цілочисельного ММХ-розширення, які 

«відображаються» на регістри співпроцесора; 
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 набір регістрів SSE-розширення (Streaming SIMD Extensions - 

потокове SIMD-розширення) з плаваючою точкою;  

 програмний стек — спеціальна інформаційна структура, 

робота з якою передбачена на рівні машинних команд. 

 

 

1.3. Набір регістрів «захищеного» режиму  

 

Усі регістри мають певне функціональне призначення. З погляду 

програміста, їх можна розділити на дві великі групи. Першу групу 

утворюють регістри користувача: 

 регістри загального призначення EAX/AX/AH/AL, 

EBX/BX/BH/BL, EDX/DX/DH/DL, ECX/CX/CH/CL, ЕВР/ВР, ESI/SI, 

EDI/DI, ESP/SP призначені для зберігання даних і адрес, програміст 

може їх використовувати для реалізації своїх алгоритмів; 

 сегментні регістри CS, DS, SS, ES, FS, GS використовуються для 

зберігання адрес сегментів в пам'яті; 

 регістри співпроцесора ST(0), ST(l), ST(2), ST(3), ST(4), ST(5), 

ST(6), ST(7) призначені для написання програм, які використовують 

тип даних з плаваючою точкою; 

 цілочисельні регістри ММХ-розширення ММХ0, ММХ1, ММХ2, 

ММХЗ, ММХ4, ММХ5, ММХ6, ММХ7; 

 регістри ММХ-розширення з плаваючою точкою ХММ0, ХММ1, 

ХММ2, ХММЗ, ХММ4, ХММ5, ХММ6, ХММ7; 

 регістри стану і управління (регістр прапорів EFLAGS/FLAGS і 

регістр-покажчик команди ЕІР/ІР) містять інформацію щодо стану 

процесора, виконуваної програми і дозволяють змінити цей стан. 

Другу групу складають системні регістри, які призначені для 

підтримки різних режимів роботи, сервісних функцій, а також 

регістри, специфічні для певної моделі процесора: 

 керуючі регістри CR0...CR4, які визначають режим роботи 

процесора і характеристики поточного завдання; 

 регістри управління пам'яттю GDTR, IDTR, LDTR і TR 

використовуються в захищеному режимі роботи процесора для 

локалізації керуючих структур цього режиму; 

 налагоджувальні регістри DR0...DR7 призначені для 

моніторингу і управління різними аспектами налагодження; 
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 регістри типів областей пам'яті MTRR використовуються для 

апаратного управління кешуванням в цілях призначення відповідних 

властивостей областям пам'яті; 

 машинно-залежні регістри MSR використовуються для 

управління процесором, контролю за його продуктивністю, 

отримання інформації щодо помилок. 

 

 

1.3.1. Регістри загального призначення 

 

Звернення до регістрів цієї групи проводиться за їх іменами. 

Важливо відзначити, що використовувати для самостійної адресації 

можна тільки молодші 16- і 8-розрядні частини регістрів. Старші 16 

бітів як самостійні об'єкти недоступні. Виключенням є чотири 

регістри загального призначення, для яких старші 8-розрядні частини 

доступні для самостійної адресації.  

Перелічимо регістри загального призначення: 

 регістр-акумулятор (Accumulator register) ЕАХ/АХ/AH/AL 

застосовується для зберігання проміжних даних (в деяких 

командах його використання обов'язкове); 

 базовий регістр (Base register) ЕВХ/ВХ/BH/BL застосовується 

для зберігання базової адреси деякого об'єкту в пам'яті; 

 регістр-лічильник (Count register) ECX/CX/CH/CL 

застосовується в командах, котрі виконують дії, що 

повторюються. Використання регістра-лічильника часто 

приховане в алгоритмі роботи команди; 

 регістр даних (Data register) EDX/DX/DH/DL, так само як і 

регістр EAX/AX/AH/AL, зберігає проміжні дані (у деяких 

командах його явне використання обов'язкове, в інших він 

використовується неявно). 

Наступні два регістри призначені для підтримки операцій, що 

проводять послідовну обробку ланцюжків елементів, які мають 

довжину 32, 16 або 8 бітів: 

 регістр індексу джерела (Source Index register) ESI/SI у 

ланцюжкових операціях містить поточну адресу елементу в 

ланцюжку-джерелі; 

 регістр індексу приймача (Destination Index register) EDI/DI у 

ланцюжкових операціях містить поточну адресу в ланцюжку-

приймачі. 
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У процесорі Intel на програмно-апаратному рівні підтримується 

структура даних – стeк. Для роботи із стеком використовуються:  

 регістр покажчика стека (Stack Pointer register) ESP/SP, який 

містить покажчик на верхівку стека в поточному сегменті 

стека; 

 регістр покажчика бази кадру стека (Base Pointer register) 

EBP/BP, призначений для організації довільного доступу до 

даних усередині стека. 

 

 

1.3.2. Сегментні регістри 

 

Процесори Intel апаратно підтримують сегментну організацію 

програми. Це означає, що кожна програма складається з трьох 

сегментів: сегменту коду, сегменту даних і сегменту стека. Логічно 

машинні команди побудовані так, що при вибірці кожної команди для 

доступу до даних програми або до стека неявно використовується 

інформація з певних сегментних регістрів. Залежно від режиму 

роботи процесора їх вміст визначає адреси пам'яті, з яких 

починаються відповідні сегменти. 

Сегмент коду містить команди програми. Для доступу до нього 

використовують регістр сегменту коду (Code Segment register) CS. 

Сегмент даних містить дані, які обробляє програма. Для доступу 

до них використовують регістр сегменту даних (Data Segment register) 

DS. 

Сегмент стека є спеціальною областю пам'яті (стеком). Роботу із 

стеком процесор організовує за принципом: останній записаний в цю 

область елемент вибирається першим (LIFO  Last In First Out). Для 

доступу до цієї області використовується регістр сегменту стека 

(Stack Segment register) SS. 

Додатковий сегмент даних. Неявно алгоритми виконання 

більшості машинних команд припускають, що оброблювані ними 

дані розташовані в сегменті даних, адреса якого знаходиться в 

регістрі сегменту даних DS. Якщо програмі недостатньо одного 

сегменту даних, то вона має можливість задіяти ще три додаткових 

сегменти (Extension Data Segment registers) ES, GS, FS. При 

використанні цих сегментів їх адреси потрібно вказувати явно за 

допомогою спеціальних префіксів перевизначення сегментів в 

команді. 
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1.3.3. Регістри стану і управління 

 

До процесора включено два регістри, котрі постійно містять 

інформацію щодо стану як самого процесора, так і програми, команди 

якої в даний час обробляються: 

 регістр-покажчик команд RІР/ЕІР/ІР; 

 регістр прапорів RFLAGS /EFLAGS/FLAGS. 

За допомогою цих регістрів можна також обмеженим чином 

управляти станом процесора. 

Регістр-покажчик команд (Instruction Pointer register) RІР/ЕІР/ІР 

має розрядність 32(16) бита і містить зміщення для команди, яка 

підлягає наступному виконанню відносно вмісту регістра сегменту 

коду CS в поточному сегменті команд. Цей регістр безпосередньо 

недоступний програмістові, але завантаження і зміна його значення 

може проводитися командами умовних і безумовних переходів, 

виклику і повернення з процедур. Переривання також модифікують 

регістр ЕІР/IР. 

Регістр прапорів (flag register) ЕFLAGS/FLAGS має розрядність 

32(16) біти. Окремі біти даного регістра мають певне функціональне 

призначення і називаються прапорами. На рис. 1.3 показано вміст 

регістра EFLAGS. 

За особливостями використання, прапори регістра 

EFLAGS/FLAGS можна розділити на три групи. 

До першої групи входять 8 прапорів стану, котрі змінюються після 

виконання машинних команд і відображають особливості результату 

виконання арифметичних або логічних операцій. Це дозволяє 

аналізувати стан обчислювального процесу і реагувати на нього за 

допомогою команд, умовних переходів і викликів підпрограм. 

Наведемо ці прапори: 

 прапор переносу (carry flag) CF; 

 прапор парності (parity flag) PF; 

 допоміжний прапор переносу (auxiliary carry flag) AF; 

 прапор нуля (zero flag) ZF; 

 прапор знаку (sign flag) SF; 

 прапор переповнення (overflow flag) OF; 

 рівень привілейованого введення-виведення (Input/Output 

privilege level) IOPL;  

 прапор вкладеності завдання (nested task) NT. 
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Рис. 1.3. Вміст регістра EFLAGS 

 

До другої групи входить лише один прапор напряму (directory 

flag) DF. Він знаходиться в 10-му біті регістра EFLAGS і 

використовується ланцюжковими командами для визначення 

напрямку поелементної обробки. 

До третьої групи прапорів регістра EFLAGS/FLAGS входить 8 

системних прапорів, керуючих введенням-виведенням, маскованими 

перериваннями, налагодженням, перемиканням між завданнями і 

режимом віртуального процесора 8086. Прикладним програмам не 

рекомендується модифікувати без необхідності ці прапори, оскільки в 

більшості випадків це веде до переривання роботи програми. До 

системних прапорів відносяться: 

 прапор трасування (trace flag) TF; 

 прапор переривання (interrupt enable flag) IF; 

 прапор відновлення (resume flag) RF використовується при 

обробці переривань від регістрів налагодження; 

 прапор режиму віртуального процесора 8086 (virtual 8086 

mode) VM є ознакою роботи процесора в режимі віртуального 

8086; 

 прапор контролю вирівнювання (alignment check) AC; 

 прапор віртуального переривання (virtual interrupt flag) VIF; 
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 прапор відкладеного віртуального переривання (virtual interrupt 

pending flag) VIP; 

 прапор ідентифікації (identification flag) ID використовується 

для підтримки процесором інструкції CPUID. 

 

 

1.4. Особливості 64-розрядного режиму  

 

64-розрядний режим підтримує всі нові можливості і регістрові 

розширення, введені в архітектурі x86-64. Зокрема він використовує: 

 64-бітну операційну систему; 

 розширені, доступні програмам регістри (див. рис. 1.2); 

 додані нові 64-бітні регістри загального призначення R8, R9,..., 

R15; 

 64-бітний регістр RIP для 64-бітної адресації команд; 

 новий режим адресації з суцільним (flat) адресним простором і 

єдиним простором для коду, стека і даних; 

 забезпечує адресацію даних щодо 64-бітного регістра RIP. (x86 

архітектура забезпечувала адресацію щодо IP регістра тільки в 

командах передачі управління), RIP-відносна адресація 

підвищує ефективність позиційно-незалежного коду і коду, який 

адресує глобальні дані); 

 розмір адрес за замовчуванням 64 біта, однак в реалізації x86-64 

адреси можуть мати менший розмір, а розмір операндів за 

замовчуванням – 32 біта; 

 весь набір інструкцій x86 і додає деякі нові інструкції, необхідні 

для його роботи; 

 регістр EFLAGS розширено до 64 біт і тепер називається 

RFLAGS, але ніяких нових полів не містить; 

 для підтримки бінарної сумісності з існуючим 16-бітовим і 32-

бітовим кодом використовується підрежим сумісності. (Існуючі 

додатки при цьому можуть запускатися без перекомпіляції в 

цьому режимі під операційною системою, яка працює в 64-

бітному режимі). 
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Розділ 2 

СИСТЕМА МАШИННИХ КОМАНД 

 
2.1. Формати даних 

 

2.1.1. Базові формати даних 

 

За визначенням, дані – це форми подання інформації, з якими 

мають справу інформаційні системи та їх користувачі. Тобто, це 

подання інформації в такому формалізованому вигляді, в якому вона 

може однозначно інтерпретуватися інформаційними системами  та 

використовуватися для передачі або обробки. Яким чином 

організована інформація в пам’яті комп’ютера та які операції можна 

здійснювати з даними залежить від типу даних. Фундаментальні типи 

даних для архітектури IA-32 надані в таблиці 2.1. 

 
Таблиця 2.1  

Фундаментальні типи даних 
 

Тип 
Кількість 

біт 
Приклади 

розміщення даних 

байт (byte) 8 біт 

 

слово (word) 16 біт 

подвійне 

слово  

(doublword) 

32 біт 

почетверене 

слово 

(quadword) 

64 біт 

 

При розміщенні даних в пам'яті використовується прямий 

порядок розташування байтів (little-endian): молодший байт 

розташовується за найменшою адресою. Адресою всього 

багатобайтового числа є адреса його наймолодшого байта. У прикладі 

(табл. 2.1) за адресою 1234h розташовується слово FFF0h 

(молодшому байту відповідає комірка з адресою 1234h, а старшому 

байту – комірка з адресою 1235h). Якщо дані за адресою 1234h 

інтерпретувати як подвійне слово, то йому відповідає число 

008CFFF0h (молодший байт молодшого слова розташовується за 

адресою 1234h, старший байт молодшого слова за адресою 1235h. 
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При розміщенні даних в пам'яті рекомендовано використовувати 

вирівнювання, тобто слова слід розміщувати за парними адресами, 

подвійні слова за адресами, що кратні чотирьом, і т.д. Звернення до 

даних, що є невирівненими, змушує процесор робити додатковий 

цикл зчитування або запису. Мови програмування високого рівня 

забезпечують вирівнювання на рівні компілятора (для всієї програми 

або для всього модуля). Асемблер надає директиву ALIGN, за 

допомогою якої можна визначати вирівнювання різних ділянок 

даних. 

В сучасних процесорах моделі архітектури х86, які підтримують 

кілька наборів команд, відповідно, підтримується і кілька наборів 

різних форматів даних: 

 базові формати, які використовуються стандартними 

командами при операціях з числами в регістрах і пам'яті; 

 формати даних математичного співпроцесора (FPU); 

 формати даних MMX / 3DNow!; 

 формати даних SIMD. 

В цьому підрозділі розглядаються базові формати даних, з 

якими може оперувати безпосередньо процесор. К таки форматам 

відносяться: 

 цілі числа; 

 двійково-десяткові цілі числа; 

 бітові поля; 

 рядки; 

 покажчики. 

 

Цілі числа 

Процесор, оперуючи фундаментальними типами даних, дозволяє 

інтерпретувати ці значення в програмі як цілочисельні. Ціле число 

може вважатися знаковим або беззнаковим. Більшість арифметичних 

інструкцій процесора працюють однаково для знакових і для 

беззнакових чисел, однак для деяких інструкцій (інструкції умовних 

переходів, ділення, множення) існують окремі модифікації для 

роботи зі знаковими і беззнаковими цілими числами. 

Фундаментальний тип кодує беззнакове число, якщо його 

значення інтерпретується як ціле число від 0 до 2
n 

– 1, де n – 
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розрядність типу. Для чисел зі знаком використовується 

комплементарне кодування (інші назви: доповнення до 1 або 

представлення числа у додатковому коді): тобто від’ємному числу, 

модуль якого дорівнює M, відповідає код NOT(M) +1, де NOT – це 

операція побітового інвертування. При цьому за старшим розрядом 

коду можна визначити знак числа: 

 якщо в старшому розряді знаходиться 0 – невід’ємне число; 

 якщо в старшому розряді знаходиться 1 – від’ємне число. 

Знаковим числам відповідає діапазон: –2
n/2 

... + 2
n/2 

– 1. Двійкове 

подання та діапазон значень цілих чисел надано у таблиці 2.2. 

 
Таблиця 2.2  

Подання цілих чисел 

 
Фундамента

льний тип 
Цілий тип Двійкове подання 

Діапазон 

значень 

байт (byte) 

однобайтове 

беззнакове ціле 

 0...255 

однобайтове 

знакове ціле 

 –128...+127 

слово (word) 

беззнакове ціле 

слово 

 0...65535 

знакове ціле 

слово 

 –32768...+32767 

подвійне 

слово 

(doubleword) 

беззнакове ціле 

подвійне слово 

 0...4294967295 

знакове ціле 

подвійне слово 
 

–2147483648... 

+2147483647 

 

Двійково-десяткові цілі числа 

Процесор дозволяє оперувати з числами в двійково-десятковому 

кодуванні (binary-coded decimal – BCD). Кожна десяткова цифра 

кодується тетрадою двійкових чисел, наприклад 1510 = 0001_01012-10. 

Знак числа «+» кодується буквами A, C, E та F, знак «–» – буквами В 

та D. Існують два формати чисел в  двійково-десятковому кодуванні – 

запакований та незапакований.  

Формат Z (незапакований або зонний) – використовується при 

введенні та виведенні і характеризується тим, що: 

7 

знак 7 

15 

знак 15 

31 

31 знак 
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 для кожної цифри відводиться 1 байт; 

 права (молодша) тетрада кодує цифру; 

 ліва тетрада (зона Х) приймає значення F (див. табл. 2.3), яке 

відрізняє код цифри від кодів інших символів; 

 крайній правий байт, що кодує молодшу цифру, на місці зони Х 

має код знака. 

Формат Р (запакований) – використовується при виконанні 

операцій над цифрами і одержується з зонного шляхом видалення зон 

і перенесення коду знака на місце праворуч від тетради, що кодує 

молодшу цифру. Формат має цілу кількість байт і при необхідності 

доповнюється зліва від старшої цифри нульовою тетрадою. 
 

Формати Z та P можуть мати довжину від 1 до 16 байт. 

 
Таблиця 2.3.  

Формати двійково-десяткових чисел 

 
Двійково-десяткове число у Z-форматі 

X BCD   X BCD X BCD 
 

Приклади 

+3010 = F3A0Z = 030AP 

Двійково-десяткове число у P-форматі 

BCD BCD   BCD BCD BCD BCD 
 

–3010 = F3B0Z =030BP 

+32510 = F3F2A5Z = 325AP 

 

 

Бітові поля 

Бітові поля – це безперервні послідовності бітів, які можуть 

розташовуватися у будь-якому місці пам'яті і починатися з будь-якого 

біта будь-якого байта за будь-якою адресою. Початком бітового поля 

вважається наймолодший використовуваний біт самого молодшого 

байта. Бітові поля можуть мати довжину до 32 біт. 

 

Рядки 

Рядки – це безперервні послідовності бітів, байтів, слів або 

подвійних слів в пам'яті. Наприклад, в системі кодування ASCII для 

кожного символу виділяється один байт. Адреса першого байта є 

адресою рядка. Бітові рядки можуть розташовуватися в будь-якому 

місці пам'яті і починатися з будь-якого біта будь-якого байта за будь-



21 

 

якою адресою. Рядки байт, слів і подвійних слів можуть займати до 

2
32

-1 байт (4 Гб). 

Покажчики  

Процесор оперує з покажчиками двох типів: близькими (near) і 

далекими (far).  

Близький покажчик є 32-бітним зміщенням (ефективною 

адресою) від початку сегмента (рис. 2.1). Близькі покажчики 

використовуються в суцільній моделі пам'яті, а також в 

сегментованій моделі, якщо селектор сегмента заданий неявно. 

 

 
47 31           15             0     

   

 зміщення близький покажчик (near pointer) 

   
селектор зміщення далекий покажчик (far pointer) 

 
Рис. 2.1. Близькі та далекі покажчики 

 

Далекий покажчик (логічна адреса) складається з 16-бітного 

селектора сегмента і 32-бітного зміщення (ефективної адреси). Далекі 

покажчики використовуються в сегментованій моделі пам'яті, коли 

потрібно явне завдання селектора сегмента. В разі 16-бітної адресації, 

зміщення має розмір 16 біт, тому розмір близької адреси становить 16 

біт, а далекої – 32 біта. 

 

 

2.1.2. Формати даних математичного співпроцесора 

 

Математичний співпроцесор (FPU) містить вісім 80-бітових 

регістрів загального призначення. Він може виконувати операції з 

сімома різними типами даних, а саме: 

 трьома типами цілими двійковими; 

 одним типом цілим десятковим; 

 трьома типами з плаваючою комою. 

Усі ці типи надані в таблиці 2.4: 
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Таблиця 2.4  

Типи даних FPU 

 

Тип даних Біт 
Кількість 

значущих 

цифр 

Діапазон  

значень 
Примітки 

Ціле слово 

(word integer) 16 4 –32768 –– +32767  

Коротке ціле 

(short integer) 
32 9 –2*10

9
 –– +2*10

9 
 

Довге ціле 

(long integer) 
64 18 

–9*10
18

 —

 +9*10
18

 
 

Запаковане 

десяткове 

(decimal 

integer) 

80 18 
–99..99 — +99..99  

(18 цифр) 
 

Коротке  

дійсне 

(short real  

або single 

real) 

32 7 
1.18*10

-38
 —

 3.40*10
38

 

Біт 31 – знак мантиси, 

біти 30…23 – 8-бітна 

експонента + 127, 

біти 22…0 – 23-бітна 

мантиса без першої 

цифри; 

Довге дійсне 

(long real або 

double real) 

64 15–16 
2.23*10

-308
 ––

1.79*10
308

 

Біт 63 – знак мантиси,  

біти 62…52 – 11-бітна 

експонента + 1024, 

біти 51…0 – 52-бітна 

мантиса без першої 

цифри 

Розширене 

дійсне 

(temp real або 

extended real) 

80 19 
3.37*10

-4932
 —

 1.18*10
4932

 

біт 79 – знак мантиси, 

біти 78…64 – 15-бітна 

експонента     + 6 383, 

біти 63…0 – 64-бітна 

мантиса з першою 

цифрою (тобто біт 63 

дорівнює 1) 

 

Під час запису дійсних чисел завжди виконують нормалізацію – 

помножують число на таку ступінь двійки, щоб перед десятковою 

крапкою стояла одиниця. Наприклад, в нашому випадку 

0.625 = 0.101b = 1.01b * 2
-1

 

В такому разі, кажуть, що число має мантису 1.01 і експоненту, 

що дорівнює –1. 

Як можна помітити, 
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 при використанні цього алгоритму перша цифра мантиси завжди 

дорівнює 1, так що її можна не писати, збільшуючи тим самим 

точність подання числа додатково на 1 біт. 

 значення експоненти зберігають не у вигляді цілого зі знаком, а 

у вигляді суми з деяким числом так, щоб зберігати завжди 

тільки додатне число і щоб було легко порівнювати дійсні числа 

– в більшості випадків буде достатнім порівняння експонент. 

Дійсні формати IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers), які використовуються в процесорах Intel мають деякі 

особливості (див. табл. 2.5). FPU виконує всі обчислення в 80-бітному 

розширеному форматі, а 32- та 64-бітові числа використовуються для 

обміну даними з центральним процесором і пам'яттю. Крім звичайних 

чисел формат IEEE передбачає кілька спеціальних випадків, які 

можуть бути отримані в результаті математичних операцій і над 

якими також можна виконувати деякі операції: 
 

Таблиця 2.5 

Типи даних співпроцесора за форматом IEEE 
 

Випадок 

Значення бітів числа 

знаков

ого 
мантиси 

експо-

ненти 

додатний нуль всі біти = 0 

від’ємний нуль 1 всі біти = 0 

додатна нескінченність 0 всі біти = 0 всі біти = 1 

від’ємна нескінченність 1 всі біти = 0 всі біти = 1 

денормализовані числа 

(використовуються для 

роботи з дуже маленькими 

числами – до 10
-16445

 для 

розширеної точності) 

  всі біти = 0 

невизначеність 1 
1(11 для 80-бітних чисел) 

00…0  
всі біти = 1 

не-число типу SNAN 

(сигнальне) 
 

0(10 для 80-бітних чисел) 

0…1…0 (серед інших є 

біти = 1) 

всі біти = 1 

не-число типу QNAN 

(тихе) (невизначеність – 

один з варіантів QNAN) 

 

1(11 для 80-бітних чисел) 

0…1…0 (серед інших є 

біти = 1) 

всі біти = 1 

число, що не 

підтримується 
всі інші ситуації 
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Сигнальний NAN використовується для породження 

сигнального виключення, коли таке значення з'являється як операнд 

обчислювальної команди. 

Тихі NAN (QNAN) забезпечують ретроспективну діагностичну 

інформацію щодо попередніх неприпустимих або недоступних даних 

і результатів. Тихі NAN розмножуються майже через кожну операцію 

без генерації арифметичних виключень. 

Решта форматів даних FPU також припускають невизначеність: 

 одиниця в старшому биті і нулі в інших бітах для цілих чисел; 

 старші 16 біт – одиниці для запакованих десяткових чисел. 

 

 

2.1.3. Формати даних MMX та 3DNow! 

 

Технологія MMX оперує даними в 64-бітових MMX регістрах. 

Її ключовий момент – паралельність обчислень. Більшість MMX 

команд побудовані за принципом «одна команда – безліч даних 

(Single Instruction Multible Data – SIMD). 

Для подання цих даних вводиться чотири нові формати (рис. 

2.2). Це формати подання цілочисельних значень в запакованому 

вигляді. Самі цілочисельні значення (байтові, слова, подвійні і 

почетверені слова) можуть бути зі знаком і без знака. 

 
Запаковані байти 

63     56 55     48 47     40 39     32 31     24 23     16 15       8 7         0 

Запаковані слова 
63                   48 47                   32 31                   16 15                     0 

Запаковані подвійні слова 
63                                               32 31                                                 0 

Почетверене слово 
63                                                                                                          0 

 
Рис. 2.2. Формати подання цілочисельних значень  

в запакованому вигляді 
 

 

Технологія 3DNow! доповнює набір форматів MMX форматом 

запакованих дійсних чисел. Цей формат використовує два коротких 

дійсних числа (тип short real), які розташовані  послідовно (рис. 2.3). 

На відміну від аналогічних коротких дійсних, використовуваних в 

командах FPU, формати, що застосовуються в технології 3DNow! не 
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передбачають кодування дуже малих денормалізованних значень і 

деяких спеціальних величин (NaN, нескінченість і невизначеність). 

В технології 3DNow! немає можливості керування режимами 

округлення. У всіх випадках округлення проводиться до найближчого 

(парного), крім команд PF2ID і PI2FD, де використовується 

округлення до нуля. 

 
Запаковані короткі дійсні 

63                                              32 31                                                  0 

 

  

 31 30                 23 22                 0 

                                      Знак   S Порядок Мантиса 
 

X = (–1)
S 

* 0, якщо (Зміщений порядок) = 0 

X = (–1)
S 

* 2
(Порядок + 127) 

* (Мантиса),  якщо 0 < (Зміщений    

порядок) < FFh 

X – Невизначене, якщо (Зміщений порядок) = FFh 

 

Рис. 2.3. Формат запакованих дійсних чисел 

 

Технології MMX і 3DNow! використовують нову арифметику, 

яка зветься арифметикою з насиченням (Saturation arithmetic). 

На відміну від традиційної арифметики з циклічним 

перенесенням (Wrap around arithmetic), в режимі насичення, коли в 

результаті операції виникає переповнення, не відбувається обрізання 

істинного результату з поверненням лише його молодших бітів, а 

повертається гранично можливе значення (насичений до границі 

результат) для використаного типу даних. 

Наприклад, якщо результат перевищує FFh для операцій над 

байтами без знака, то результатом такої операції буде FFh. 

Аналогічно для малих результатів: якщо істинний результат 

менший за 00h для беззнакових байтів, то буде повернуто 00h. 

MMX і 3DNow! команди не повідомляють про переповнення 

встановленням будь-яких прапорів. 

 

 

2.1.4. Формати даних SIMD 

 

SIMD команди оперують даними в 128-бітних SIMD-регістрах. 

Базовим форматом для SIMD даних є формат запакованих дійсних 
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чисел. Чотири, розташованих послідовно, подвійних слова в форматі 

коротких дійсних типів даних (short real або single real, див. формати 

FPU) складають запаковане 128-бітне значення. Подвійні слова 

нумеруються послідовно від 0 до 3, починаючи зі значення, яке 

розташоване в молодших 32 бітах. 

Можливі два режими маніпулювання даними в SIMD регістрах: 

128-бітний і 32-бітний. Формат та інтерпретація всіх спеціальних 

значень для коротких дійсних, які використовуються технологією 

SIMD, повністю ідентичні формату коротких дійсних FPU. 

 

 

2.2. Формат команд 

 

2.2.1. Загальні відомості 

 

Система машинних команд є  дуже важливою частиною 

архітектури комп'ютера, оскільки саме за допомогою команд 

відбувається безпосереднє управління роботою процесора. 

При вивченні системи машинних команд розрізняють два 

поняття: 

1) набір машинних команд; 

2) формат машинних команд (правила подання цих команд на 

рівні процесора). 

Процесору комп’ютера зрозуміла лише одна мова – мова 

машинних команд. Машинні команди являють собою сформовані за 

певними правилами послідовності нулів і одиниць. Для того щоб 

процесор виконав будь-яку дію, йому необхідно дати відповідну 

вказівку у вигляді машинної команди, а для виконання низки 

достатньо складних дій треба написати програму в двійкових кодах. 

Програмування перших комп’ютерів відбувалося саме в такий спосіб. 

Для полегшення процесу розробки програм: 

 була розроблена мова асемблера, яка є символічним аналогом 

машинної мови; 

 в архітектуру комп’ютера запроваджено блок 

мікропрограмного управління (БМУ) – для кожної машинної 

команди БМУ містить окрему мікропрограму, за допомогою 

якої дії, що задані цією командою, переводяться на мову 
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сигналів, які направляються потрібним підсистемам 

процесора. 

Алгоритм процесу розробки та реалізації програми складається з 

таких кроків:  

 програму пишуть на зрозумілій розробнику мові символів; 

 спеціальна програма – асемблер – переводить (транслює) цю 

програму на машинну мову; 

 блок мікропрограмного управління інтерпретує машинні 

команди для виконання процесором; 

 процесор виконує задану йому роботу. 

Згодом, з появою програмного забезпечення більш високого 

рівня, мова асемблера стала проміжною, сполучною ланкою між 

різнорідним і різномовним програмним забезпеченням більш 

високого рівня і процесором. 

Таким чином, між машинними командами і командами 

асемблера існує взаємно однозначна відповідність. Тому, розуміння 

правил формування машинних команд з командами асемблера є 

одною з необхідних умов для розуміння логіки роботи комп’ютера в 

цілому. 

 

 

2.2.2. Формат машинних команд процесорів архітектури  

IA-32 

 

2.2.2.1. Основні елементи машинної команди 

 

Машинна команда є закодованою за певними правилами 

вказівкою процесору виконати деяку операцію. Правила кодування 

команд називаються форматом команд. 

Команди процесорів архітектури IA-32 відносяться до складних. 

Максимальна довжина машинної команди IA-32 може досягати 15 

байт. Реальна команда зазвичай містить меншу кількість полів,  часто 

складаючись тільки з коду операції, тобто з одного поля. 

Кожна команда мови асемблера складається з декількох 

елементів: 

 елемент, який описує, що робити, зветься кодом операції 

(КОП). Значення в полі коду операції певним чином визначає 
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в блоці мікропрограмного управління підпрограму, що 

реалізує дії для даної команди; 

 елементи, що описують певні об’єкти, з якими треба щось 

зробити, є операндами. Операнди в команді можуть і не 

здаватися явно, а матися на увазі за замовчуванням; 

 елементи, що описують, як робити, є типами операндів і 

зазвичай задаються неявно. Вони використовуються 

транслятором асемблера при формуванні машинної команди 

для визначення значення поля коду операції. 

Ці ж самі елементи має і машинна команда, але в закодованому 

вигляді. 

Переклад команд асемблера у відповідні машинні команди 

здійснює спеціальна програма – асемблер, яку також називають 

транслятором або компілятором асемблера. 

В таблиці 2.6 надано приклад перекладу команд асемблера у 

відповідні машинні команди. 

 
Таблиця 2.6.  

Приклад відповідності машинних команд та команд асемблера 

 

Дія 
Команда мови 

асемблер 

Машинна  

команда 
Примітка 

Копіювання вмісту 

регістра EAX в 

регістр EBX. 
mov ebx, eax 8B D8 

Значення 8B – 

код операції 

Ініціалізація вмісту 

регістра ECX 

десятковим 

значенням 128 

mov ecx,  128 B9 00000080 

Значення поля з 

кодом операції – 

B9 

 

 

 

2.2.2.2. Машинні команди і схема формування фізичної адреси 

пам’яті 

 

Слід звернути увагу на те, що інформація, яка міститься в 

адресній частині команди, є основою для формування так званої 

виконавчої адреси операнда та/або результату. 
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Фактично, виконавча адреса це програмна адреса. У деяких 

випадках виконавча адреса збігається з фізичною. 

У переважній більшості випадків виконавча адреса не є 

фізичною, а вимагає подальшого перетворення на фізичну адресу, 

яке, як правило, здійснюється з використанням механізму сегментації 

і, можливо, сторінкової організації пам’яті.  

За термінологією фірми Intel виконавча адреса зветься 

ефективною адресою – ЕА (Effective Address). Визначення місця 

ефективної адреси в загальній схемі формування фізичної адреси 

показано на рис. 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4. Загальна схема формування фізичної адреси пам'яті 32-

розрядних процесорів у захищеному режимі (TI - покажчик дескрипторної 

таблиці: 0 – глобальна, а 1 – локальна; RPL - рівень привілеїв, що 

запитується) 

 
Як видно, ефективна адреса ЕА обчислюється за формулою 

 

ЕА = Base + Index * Scale + Disp, 
де  

 Base – база  (вміст базового регістра: зазвичай покажчик на 

початок деякого масиву); 



30 

 

 Disp – зміщення ( 8-, 16- або 32-бітове число, що включене до 

команди); 

 Index – індекс (вміст індексного регістра: зазвичай 

використовується для вибору елемента масиву); 

 Scale – масштаб (множник 1, 2, 4 або 8, вказаний в коді 

інструкції: використовується для визначення розміру 

елемента масиву, що є доступним тільки для 32-бітної 

адресації). 
 

Вибір сегмента здійснюється двома способами: 

 явна вказівка в команді сегмента (не обов’язкова) – сегмент 

вказано за допомогою префікса заміни сегмента; 

 неявне завдання сегмента – процесор автоматично обирає 

сегмент, згідно з правилами, відображеними в таблиці 2.7. 

 
Таблиця 2.7 

Правила обирання сегмента. 

 
Тип 

посилання 

Сегмент, регістр, що 

використовуються 

Правило вибору сегмента 

за  замовчанням 

Команда 
Сегмент коду, регістр 

CS 

Автоматично при виборі 

команди 

Стек 
Сегмент стека, регістр 

SS 

Для команд занесення до 

стеку і вилучення зі стеку, 

а також для деяких 

посилань з використанням 

базових регістрів ESP и 

EBP 

Локальні 

данні 

Сегмент даних, 

регістр DS 

Всі посилання на данні, 

крім стека і рядків 

призначення 

Рядки 

приймачі 

Додатковий сегмент 

регістр ES 

Приймач в командах 

обробки рядків 

 

 

 

2.2.2.3. Загальна структура машинної команди  

 

Загальний формат машинних команд наведено на рис. 2.5.  
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Рис. 2.5. Повний формат машинної команди для процесорів архітектури 

IA-32 

 

Основними його структурними елементами є наступні: 

 поле префіксів, 

 поле коду операції, 

 байт режиму адресації mod r/m, 

 байт масштабу, індексу та бази, 

 поле зміщення, 

 поле безпосереднього операнда. 

Нижче наводяться основні відомості про призначення та 

особливості всіх вказаних елементів.  

код 
операції 
1,2 або 3 

байт 

байт 
sib 

0 або1 
байт 

байт 
mod r/m 
0 або 1 
байт 

зміщення  
в команді 
0,1,2 або 4 

байт  

безпосередній 
операнд 

0,1,2 або 4 
байт 

префікси 
до 4 

префіксів 
по 1 байт  

блокування шини 

заміни сегмента 

розміру операнда 

розміру адреси 

повторення 

7      6       5     4       3      2      1      0   

mod reg/КОП r/m 

7      6      5      4      3       2      1      0   

ss index base 

7      6      5      4       3      2      1      0   

КОП 

7      6      5      4       3      2      1      0   

КОП 

7      6      5      4       3      2      1      0   

КОП 

7      6      5      4       3      2      1      0   

КОП 

7      6      5      4       3      2      1      0   

КОП 

7      6      5      4       3      2      1      0   

КОП 

w 

w 

w s 

d 

reg 

reg w 
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2.2.2.4. Поле префіксів 

Префікси – це необов’язкові однобайтові елементи машинної 

команди. Префікси призначені для модифікації дій, які виконуються 

командою. Префікси може задати явно програміст при складанні 

вихідного тексту програми, або їх неявно, з певних підстав, може 

вставити асемблер. Процесор розрізняє  префікси за їх значенням. 

Машинна команда може мати до чотирьох префіксів одночасно. 

У пам’яті префікси розташовані безпосередньо перед командою. 

Послідовність їх перерахування може бути довільною. 

В прикладній програмі можуть використовуватися такі типи 

префіксів: 

 Префікс заміни сегмента в явній формі визначає, який 

сегментний регістр використовується в команді для адресації 

стека або даних. Префікс скасовує вибір сегментного регістра 

за замовчуванням. Префікси заміни сегмента мають такі 

значення (див. табл. 2.8): 

 
Таблиця 2.8 

Коди префіксів та їх призначення 

 

Префікс Призначення Префікс Призначення 

2Eh заміна сегмента CS 26h заміна сегмента ES 

36h заміна сегмента SS 64h заміна сегмента FS 

3Eh заміна сегмента DS 65h заміна сегмента GS 

 

 Префікс повторення використовується з ланцюжковими 

командами при роботи з рядками. Цей префікс фактично 

«зациклює» команду для послідовної обробки всіх елементів 

рядка.  
 

Система команд підтримує два типи префіксів повторення: 
 

♦ безумовні (rep – 0F3h), що змушують ланцюжкову команду 

повторюватися кілька разів, 
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♦ умовні (repe / repz – 0F3h, repne / repnz – 0F2h), які при 

«зациклюванні» перевіряють певні прапори, і в результаті 

перевірки стає можливим достроковий вихід з циклу. 
 

 Префікс блокування шини спричиняє видачу процесором 

сигналу LOCK # (значення 0F0h) для блокування системної 

шини. Він використовується в багатопроцесорних 

конфігураціях для забезпечення одноосібного володіння 

системною шиною. Сигнал LOCK # може формуватися лише 

з певними командами процесора, що працюють в циклі 

«читання-модифікація-запис». 

 Префікс розміру адреси (значення 67h) змінює чинне за 

замовчуванням значення розрядності адреси. Ця зміна 

стосується тільки тієї команди, якій передує префікс. 

 Префікс розміру операнда (значення 66h) подібний до 

префіксу розміру адреси, але визначає з операндами якої 

розрядності (32 або 16 бітів) працює команда. 

Приклад префіксу, який при формуванні машинної команди 

вставляє сам асемблер – це префікс зміни абетки зі значенням 0FFh 

(сповіщає про те, що поле коду операції в даній команді двобайтове). 

 

2.2.2.5. Код операції  

Код операції – це обов’язковий елемент, що визначає операцію, 

яка виконується командою. Код операції (КОП) може займати від 

одного до трьох байт. Для деяких машинних команд частина бітів 

коду операції може перебувати в байті mod r/m. 

Поле коду операції не має чіткої визначеної структури (див. рис. 

2.5). Залежно від конкретних команд, не обов’язково різних з точки 

зору мови асемблера, поле КОП може мати в своєму складі від 

одного до трьох елементів, призначення яких описано в табл. 2.9. 

Один з цих трьох елементів є безпосередньо кодом операції або її 

частиною, решта уточнюють деталі операції. 
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Таблиця 2.9  

Призначення додаткових бітів поля коду операції 

 

Поле 
Кількість 

бітів 
Призначення 

d 1 

Визначає напрямок передачі даних: 

0 – передача даних з регістра reg до пам'яті (або регістру), 

що адресується полем r/m;  

1 – передача даних з пам’яті (або регістру), що адресується 

полем r/m, в регістр reg 

(При наявності байта sib адреса операнда в пам’яті 

формується з урахуванням вмісту цього байта). 

s 1 

Задає необхідність розширення 8-розрядного 

безпосереднього операнда до 16 або 32 біта. Старші біти 

при цьому заповнюються значенням старшого (знакового) 

біта вихідного 8-розрядного операнда.  

w 1 

Визначає розмір даних, якими оперує команда: байт, слово, 

подвійне слово:  

якщо 0,  тоді 8 бітів; 

якщо 1,  тоді 16 бітів для 16-розрядних  операндів або 32 

біта для 32-розрядних операндів. 

reg 3 

Визначає регістр, який використовується в команді. 

Значення поля залежить від поля w, в тому числі якщо поле 

w відсутнє (див. наступний підрозділ). 

 

 

2.2.2.6. Байт режиму адресації mod r/m 

Байт режиму адресації mod r/m, який іноді називається 

постбайтом, несе інформацію про операнди та режими адресації. 

Більшість команд процесора Intel – двохоперандні. Операнди можуть 

перебувати в пам’яті, а також в одному або в двох регістрах. 

Архітектура IA-32 не допускає, щоб обидва операнда команди 

знаходилися в пам’яті. Якщо операнд міститься у пам’яті, то байт 

mod r/m визначає компоненти (зміщення, базовий та індексний 

регістри), що використовуються для розрахунку його ефективної 

адреси. 

Байт mod r/m складається з трьох полів (див. рис. 2.5). 

Поле mod (два біта): 
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 визначає спосіб адресації і кількість байтів, які займає в 

команді адреса операнда (поле зміщення в команді); 

 використовується спільно з полем r/m, яке визначає в який 

спосіб модифікується адреса операнда полем зміщення; 

 в комбінації з полем r/m утворює 32 можливих значення, що 

позначають один з восьми регістрів та 24 режими адресації. 

 
Таблиця 2.10  

Значення кодів поля mod 

 

Код Його інтерпретація 

mod = 00 

Поле зміщення в команді відсутнє і адреса операнда 

визначається вмістом базового та/або індексного 

регістра. Які саме регістри потрібні для обчислення 

ефективної адреси, визначається значенням байта r/m 

mod = 01 
Поле зміщення в команді присутнє, займає один байт і 

модифікується вмістом базового та/або індексного 

регістра 

mod = 10 

Поле зміщення в команді присутнє, воно займає два або 

чотири байти в залежності від значення, що діє за 

замовчуванням або визначається префіксом розміру 

адреси і модифікується вмістом базового та/або 

індексного регістра 

mod = 11 
Операндів в пам’яті немає – вони знаходяться в 

регістрах. Це ж значення байта mod використовується в 

разі, коли команда працює з безпосереднім операндом 

 

Поле reg (3 біта) визначає: 

 або регістр (таблиця 2.9), що знаходиться в команді на місці 

другого операнда; 

 або можливе розширення коду операції (даючи в сукупності 

розмір поля КОП в 11 бітів). 

Поле r/m використовується спільно з полем mod і визначає: 
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 або регістр, що знаходиться в команді на місці першого 

операнда (якщо mod = 11), 

 або базові та індексні регістри, що застосовуються для 

визначення ефективної адреси (разом з полем зміщення в 

команді). 

 
Таблиця 2.11  

Значення кодів в полі reg 

 

Значення кодів в полі reg 

(поле w присутнє в команді) 

Значення кодів в полі 

reg (поле w відсутнє) 

Поле reg w = 0 w = 1 Поле reg 

16/32-

розрядні 

операції 

000 AL AX/EAX 000 AX/EAX 

001 CL CX/ECX 001 CX/ECX 

010 DL DX/EDX 010 DX/ EDX 

011 BL BX/EBX 011 BX/ EBX 

100 AH SP/ESP 100 SP/ ESP 

101 CH BP/EBP 101 BP/ EBP 

110 DH SI/ESI 110 SI/ ESI 

111 BH DI/EDI 111 DI/ EDI 

 

 

В архітектурі Intel один з операндів обов’язково знаходиться в 

регістрі, і він може бути першим або другим. Розташування першого і 

другого операндів в форматі команди фіксоване. 

Якщо в команді беруть участь два регістра, то в цьому випадку 

вступає в силу правило: поле reg визначає другий операнд, а поле r/m 

– перший. 

Якщо команда використовує операнд в пам’яті, то відновити 

компоненти, з яких формувалася адреса операнда, можна 
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використовуючи спеціальні таблиці, що полегшують інтерпретацію 

вмісту байта mod r/m. 

Приклад такої таблиці та її застосування для відновлення місця 

знаходження операндів машинної команди зі значенням байта 

mod r/m = 8Fh наданий в табл. 2.12. 

 
Таблиця 2.12  

Значення байта mod r/m (16-розрядна адресація) 

 

г8 AL CL DL BL AH CH DH BH 

r16 AX CX DX BX SP BP SI DI 

r32 EAX ECX EDX EBX ESP EBP ESI EDI 

/цифра (код операції) 0 1 2 3 4 5 6 7 

reg 000 001 010 011 100 101 110 111 

Ефективна  

адреса 
mod r/m Шістнадцяткові значення mod r/m 

[BX+SI] 00 000 00 08 10 18 20 28 30 38 

           

[BP]+ зміщ._16 10 110 86 8e 96 9e a6 ae b6 be 

[BX]+ зміщ._16 10 111 87 8f 97 9f a7 af 77 bf 

EAX/AX/AL 11 000 c0 c8 d0 d8 e0 e8 f0 f8 

           

EDI/DI/BH 11 111 c7 cf d7 df e7 ef f7 ff 

 

Для відновлення місцезнаходження операндів даної машинної 

команди слід: 

 знайти це значення в таблиці; 

 по першому стовпцю рядка, що містить код 8Fh, визначити 

місцезнаходження першого операнда. (В нашому випадку 

адреса операнда формується з вмісту регістра BX і 16-

розрядного зміщення, значення якого слід шукати в 

наступних за байтом mod r/m двох байтах); 

 другий стовпець того ж рядка містить значення поля mod; 
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 третє поле байта mod r/m можна знайти, якщо перейти вгору 

по стовпцю де знаходиться значення 8Fh, до перетину цього 

стовпця з рядком reg або /цифра. При цьому буде вибрано 

значення, яке ідентифікує один з регістрів або продовження 

коду операції. Що саме – визначається або самим кодом 

операції, або значенням біта w в поєднанні з поточною 

розрядністю адреси (див. табл. 2.11). 

 

Повні таблиці, що використовуються для інтерпретації вмісту 

байта mod r/m надані в додатках (див. Додаток А, табл. А.1 та А.2).  

Деякі машинні команди можуть працювати з сегментними 

регістрами. Далі в табл. 2.13 наведені угоди з кодування сегментних 

регістрів. 

 
Таблиця 2.13 

Кодування сегментних регістрів 

 

Кодування сегментних регістрів 

в наборі  (i8086/88 та i80286) 

Кодування сегментних регістрів  

в наборі ( i80386 та вище) 

Код в полі  

sreg86 

Сегментний 

регістр 

Код в полі 

sreg386 

Сегментний  

регістр 

00 ES 000 ES 

01 CS 001 CS 

10 SS 010 SS 

11 DS 011 DS 

  100 FS 

  101 GS 

 

Одна з цілочисельних команд – команда MOV – може оперувати 

системними регістрами. Кодування цих регістрів наведено в таблиці 

2.14. 
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Таблиця 2.14 

Кодування системних регістрів (creg) в команді MOV 

 

Код в полі creg 
Регістри  

керування 

Регістри  

налагодження 

000 CR0 DR0 

001 — DR1 

010 CR2 DR2 

011 CR3 DR3 

100 CR4 — 

101 — — 

110 — DR6 

111 — DR7 

 

 

2.2.2.7. Байт масштабу, індексу та бази 

Байт масштабу, індексу та бази (Scale-Index-Base – sib) 

використовується для надання розширених можливостей адресації 

операндів. 

На те, що в машинній команді є байт sib вказує поєднання 

одного зі значень поля mod = 01 або 10 і значення поля r/m = 100. 

Байт sib складається з трьох елементів: 

 У полі масштабу (ss) розміщується масштабний множник 

(2
ss

 = 1,2,4 або 8) для індексного компонента index, що 

міститься в наступних трьох бітах байта sib. 

 Поле index дозволяє зберігати номер індексного регістра, 

вміст якого застосовується для обчислення ефективної адреси 

операнда. 

 Поле base потрібно для зберігання номера базового регістра, 

вміст якого також застосовується для розрахунку ефективної 

адреси операнда. В якості базового і індексного регістрів 

можуть використовуватися більшість регістрів загального 

призначення. 
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Є також спеціальні таблиці, що дозволяють за значенням байта 

sib відновити компоненти машинних команд, що містять адресу 

операнда з урахуванням його масштабування: 

 
Таблиця 2.15 

Значення байта sib (32-розрядна адресація) 

 

г32 EAX ECX EDX EBX ESP * ESI EDI 

База (base) 000 001 010 011 100 101 110 111 

Масштабування 

індексного 

регістра 

Масштаб-

ний 

множник 

(ss) 

Індекс 

(index) 
Шістнадцяткові значення sib 

[EAX] 00 000 00 01 02 03 04 05 06 07 

[ECX] 00 001 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

           

[EDI*8] 11 111 F8 F9 FA FB FC FD FE FF 

Позначка (*) в таблиці замість регістру задає наявність в команді 

адреси зміщення_32 без бази, якщо mod = 00, і регістра [EBP] – в 

іншому випадку, тобто коли mod = 01 або mod = 10. 

Це забезпечує наступні режими адресації: 

 зміщення_32 [індекс], якщо mod = 00; 

 зміщення_8 [EBP] [індекс], якщо mod = 01; 

 зміщення_32 [EBP] [індекс], якщо mod = 10. 

Повна таблиця, що використовується для інтерпретації байта sib 

надається в додатку А (див. таблицю А.3). 

 

 

2.2.2.8. Поля зміщення та безпосереднього операнда 

Поле зміщення – це 8-, 16- або 32-розрядне ціле число зі знаком, 

що повністю або частково (враховуючи наведені раніше визначення) 

задає в команді значення ефективної адреси операнда. 
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Поле безпосереднього операнда – це необов’язкове поле, яке 

задає 8-, 16- або 32-розрядний безпосередній операнд, тобто значення 

операнда безпосередньо в команді. Наявність цього поля, звичайно, 

відбивається на значенні байта mod r/m. 

 

 

2.2.3. Приклади визначення кодів машинних команд 

  

Приклад 1 

 

Визначимо машинний код для наступної команди асемблера: 

 MOV EBX, ECX 

 Дія команди полягає в копіюванні вмісту регістра ECX в регістр 

EBX.  

 Спочатку визначаємо код операції з таблиці А.4, яку надано в 

Додатку А. Обидва операнда є 32-бітними регістрами загального 

призначення, отже нам потрібна команда MOV, операнди якої 

позначені як Ev та Gv. Позначення першого операнда Ev вказує на те, 

що цим операндом  є 32-бітний регістр загального призначення, або 

адреса у пам’яті.  Визначає цей операнд байт mod r/m, який слідує 

після коду операції.  Позначення другого операнда Gv свідчить про 

те, що цим операндом  є 32-бітний регістр загального призначення, 

який визначає поле reg байту mod r/m. Отже з таблиці А.4 

дізнаємось, що кодом цієї операції є 89h. Якщо перевести цей 

шістнадцятковий код у двійкову систему числення одержимо код 

операції у вигляді двійкового числа 10001001. Молодший біт коду 

операції  w=1 визначає, що команда працює з 32-бітними даними, а 

наступний біт d=0 вказує на напрямок передачі даних з регістру до 

пам’яті, яку адресує поле r/m. 

Далі визначаємо байт  mod r/m за допомогою таблиці А.2. 

Перший операнд EBX шукаємо в першому стовпці, а  другий – ECX – 

в третьому рядку таблиці (для r32). На перетині цього рядка та 

стовпця знаходимо значення байту mod r/m в шістнадцятковій 

системі числення – CBh. Двійкові значення полів байту mod r/m 

дивимось там же у таблиці. На перетині рядка з шістнадцятковим 

значенням cb та першого і другого стовпців таблиці знаходимо 

двійкові значення полів mod=11 та r/m=011. На перетині стовпця з 

CBh та рядка reg знаходимо, що поле reg=001. Дійсно, mod=11 у 
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відповідності до таблиці 2.10 вказує на те, що значення операндів 

знаходяться в регістрах. Поле reg=001 при w=1 згідно з таблицею 

2.11 задає регістр ECX в якості другого операнда, а поле  r/m=011 – 

регістр EBX в якості першого операнда. Таким чином, двійкове 

значення байта mod r/m дорівнює 11001011. 

Всю цю інформацію можна стисло записати у наступному 

табличному вигляді: 

 
Таблиця 2.16 

Результати розв’язання прикладу 1 

 
Команда: MOV EBX, ECX 

КОПdw mod reg r/m 

89h CBh 

10001001 11 001 011 

d=0 –   r/m  (reg) 

w=1 – розрядність 32 

біт 

Обидва операнда 

регістри 

Регістр-

джерело  

ECX 

Регістр-

приймач  

EBX 

Код команди:  89CBh 

 

 

Приклад 2 

Визначимо машинний код для наступної команди асемблера: 

MOV BX, CX 

 Дія команди полягає в копіюванні вмісту регістра CX в регістр 

BX. 

 Від попереднього прикладу, цей відрізняється тим, що в команді 

використовуються 16-розрядні регістри загального призначення. З 

таблиці А.4 дізнаємось, що машинна команда 89h працює не тільки з 

подвійними словами, а і з словами, якщо визначити відповідний 

розмір операндів. Для змінення розміру операндів на 16-розрядні 

використаємо префікс розміру операнда, який дорівнює 66h або 

01100110 в двійковій системі числення. Значення байту mod r/m для 

операндів BX та CX буде таким же як і в попередньому прикладі, як 

це можна побачити з таблиці А.2. 
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Таблиця 2.17 

Результати розв’язання прикладу 2 
 

Команда: MOV BX, CX 

Префікс 1 КОПdw mod reg r/m 

66h 89h CBh 

01100110 10001001 11 001 011 

Атрибут 

розміру 

операндів – 16 

біт 

d=0 –   r/m  (reg) 

w=1 – розрядність 32 

біт 

Обидва 

операнда 

регістри 

Регістр-

джерело  

CX 

Регістр-

приймач  

BX 

Код команди: 6689CBh 

 

 

Приклад 3 

Визначимо машинний код для наступної команди асемблера: 

MOV ECX, FS:[EBX+6] 

 Дія команди полягає в копіюванні вмісту комірки пам’яті, 

адреса якої в сегменті FS визначається регістром EBX та зміщенням 

6,  в регістр ECX. 

 В таблиці А.4 знаходимо, що операції MOV в тому разі, коли 

перший 32-бітний операнд – регістр загального призначення (Gv), а 

другий – адреса у пам’яті (Ev), відповідає код 8Bh. З таблиці А.2 

дізнаємось значення байта mod r/m, яке стоїть на перетині стовпця 

першого операнда ECX та рядка другого операнда – [EBX]+зміщ._8 і 

дорівнює 4Bh. Двійкові значення полів байта mod r/m, як це видно з 

таблиці,  дорівнюють, відповідно, 01, 001, та 011. В коді команди 

присутнє також однобайтове зміщення, значення якого – 06h. Це 

зміщення,  разом із вмістом регістра EBX визначає адресу у пам’яті 

другого операнда. Але, оскільки адреса другого операнда знаходиться 

в сегменті FS, перед кодом операції слід вказати префікс заміни 

сегмента, який дорівнює 64h. 
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Таблиця 2.18 

Результати розв’язання прикладу 3 
 

Команда: MOV ECX, FS:[EBX+6] 

Префікс 1 КОПdw mod reg r/m Зміщення 

1 байт 

64h 8Bh 4Bh 06 

1100100 10001011 01 001 011 00000110 

Префікс 

зміни 

сегмента  

d=1– reg  

(r/m) 

w=1 – 

розрядність 32 

біт 

Зміщ. – 

1 байт 

Регістр-

приймач  

ECX 

Адреса в 

регістрі- 

джерелі 

EBX 

 

Код  

команди: 
648B4B06h 

 

 

Приклад 4. 

Визначимо машинний код для наступної команди асемблера: 

SUB EAX, 10 

Дія команди полягає в виконанні операції віднімання 32-бітного 

десяткового значення 10 від вмісту регістра EAX і збереженні 

одержаного нового значення в регістрі EАX.  

 Шукаємо в таблиці А.4 код для асемблерної команди SUB, в 

якій перший операнд може бути 32-бітним регістром (Ev), а другий – 

безпосереднє значення (Ib).  Знаходимо, що команді такого вигляду 

відповідає код 83h. В двійковому значенні коду операції присутні 

поля s=1 та w=1 тому що команда працює з 32-бітними даними і 

безпосередній операнд розширюється до 32-біт. Значення поля mod 

дорівнює 11, оскільки команда працює з безпосереднім операндом 

(див. таблицю 2.10).  Згідно з таблицею А.2, поле r/m дорівнює 000 

тому, що першим операндом є регістр EAX при значенні поля 

mod=11. Оскільки другим операндом команди є безпосереднє 

значення, поле reg містить розширення коду операції 101. 
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Таблиця 2.19 

Результати розв’язання прикладу 4 

 
Команда: SUB EAX, 10 

КОПsw mod reg r/m Значення 

83h E8h 0Ah 

10000011 11 101 000 00001010 

s=1 –  розширення 

безпосереднього 

значення до 32 біт 

w=1 – розрядність 

32 біт 

Безпосередній 

операнд в 

команді 

Розширення  

КОП 

Регістр-

приймач  

EAX 

Безпосереднє 

значення 

Код команди:  83E80Ah 

 

 

Приклад 5. 

Визначимо машинний код для наступної команди асемблера: 

XOR EAX, EBX 

Дія команди полягає в побітовому порівнянні джерела та 

приймача та встановленні біту результату в 1, якщо відповідні біти 

джерела та приймача не дорівнюють один одному або в 0, якщо біти 

джерела та приймача співпадають. 

В таблиці А.4 знаходимо код операції для команди асемблера 

XOR, що працює з 32-бітними операндами – 31h.  Поле mod байту 

mod r/m дорівнює 11 тому, що і перший і другий операнди є 

регістрами (див. таблицю 2.10). Значення полів reg та r/m визначаємо 

за таблицею 2.11, маючи на увазі, що джерелом є регістр EBX, а 

приймачем – регістр EAX. Крім того, двійкові значення полів байту 

mod r/m та його шістнадцяткове значення можна знайти 

безпосередньо з таблиці А.2. 
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Таблиця 2.20 

Результати розв’язання прикладу 5 

 

Команда: XOR EAX, EBX 

КОПdw mod reg r/m 

31h D8h 

00110001 11 011 000 

d=0 –   r/m  (reg) 

w=1 – розрядність 32 

біт 

Обидва 

операнда 

регістри 

Регістр-

джерело  

EBX 

Регістр-

приймач  

EAX 

Код команди:  31D8h 

 

 

2.2.4. Функціональна класифікація машинних команд 

 

Система команд процесорів архітектури IA-32 містить більше 

ніж 300 машинних команд. Весь набір машинних команд можна 

розбити на чотири групи (рис. 2.6): 

 

Команди асемблера Pentium IV

Процесора Співпроцесора ММХ-розширення ХММ-розширення
 

Рис. 2.6. Машинні команди процесора Pentium IV 

 

У межах кожної з цих великих груп, виходячи з 

функціонального призначення окремих команд, можна провести 

подальше розбиття на більш дрібні підгрупи. Такий підхід дозволяє 

досягти кількох цілей: 

 оцінити можливості процесора з обробки даних; 

 розглянути сукупність команд процесора архітектури IA-32 

як ієрархічну і самодостатню систему; 
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 осмислено вивчати окремі машинні команди в контексті 

інших. 

Так, цілочисельні команди асемблера можна розбити на кілька 

підгруп, як показано на рис. 2.7: 
 

Команди асемблера

Пересилання 

даних
Арифметичні Логічні ЛанцюжковіПередачі 

керування

Керування

станом ЦП

Загального

призначення

Двійкової

арифметики

Маніпуляції

бітами
Безумовні Робота з

прапорами

Робота

зі стеком

Десяткової

арифметики
Зсуву Умовні Робота з

системними

регістрами

Перетворення

даних
 

Рис. 2.7. Функціональна класифікація цілочисельних машинних команд 

 

 

2.3. Основні режими адресації 

 

2.3.1. Класифікація основних режимів адресації 

 

До основних режимів адресації прийнято відносити наступні: 

1. Пряма адресація. 

2. Відносна адресація. 

3. Непряма адресація. 

4. Безпосередня адресація. 

5. Неявна адресація. 

Розглянемо далі всі ці режими. 
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2.3.2. Пряма адресація 

 

При використанні прямої адресації в адресній частині команди 

задається сама адреса операнда. Розрізняють два види прямої 

адресації (рис. 2.8): 

а) пряма регістрова адресація; 

б) пряма адресація пам’яті (інша назва – абсолютна адресація). 

 

КОП reg mem

операнд 1 операнд 2

Пряма адреса:

reg – регістра

mem – пам’яті

 
 

Рис. 2.8. Схема прямої адресації (При ілюстрації режимів адресації  
передбачається, що виконавча адреса є в той же час і фізичною). 

 

Основною перевагою прямої адресації є відсутність будь-яких 

операцій, пов’язаних з формуванням адреси. 

Основним недоліком прямої адресації пам’яті є велика 

розрядність поля mem, яка розрахована на адресацію всього 

адресного простору пам’яті. У свою чергу, це призводить до 

збільшення довжини машинної команди. 

 

 

2.3.3. Відносна адресація 

 

При використанні відносній адресації (див. рис. 2.9) в адресній 

частині команди задаються: 

 адреса регістра, вміст якого є головною (базовою) частиною 

адреси; 

 зміщення, що є додатком до головної частини адреси. 
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В залежності від виду функціональної спеціалізації 

використовуваного регістра і відповідного трактування його вмісту 

розрізняють наступні види відносної адресації: 

а) базова адресація (регістр, що  адресується в команді, 

трактується як базовий); 

б) індексна адресація (регістр трактується як індексний); 

в) адресація відносно поточного значення лічильника команд. 

 

КОП reg disp

операнд

S
M

AРЗП

ОП

disp – зміщення

SMA – суматор адреси

базова

адреса

РЗП

 
 

 Рис. 2.9. Відносна адресація  
 

В останньому випадку адреса регістра в команді не задається, 

тому що лічильник команд адресується неявно. Останній вид 

відносної адресації, як правило, використовується для адресації 

команд. 

г) базово-індексна адресація – в адресній частині команди 

виділяються три поля: база (base), індекс (index) і зміщення 

(displacement) і виконавча адреса формується як сума з трьох 

компонент (рис. 2.10). 

Поля base і index команди містять адреси РЗП, в яких, в свою 

чергу, знаходяться компоненти виконавчої адреси – базова адреса 

(base) і індекс (index). 

д) базово-індексна адресація без зміщення – окремий випадок 

базово-індексної адресації (відсутнє зміщення і адреса 

формується з двох компонент (база та індекс); 
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е) базово-індексна адресація з масштабуванням – індекс як одна 

з компонент адреси попередньо множиться на заданий в 

машинній команді масштаб. Типовими значеннями масштабу 

є 1, 2, 4, 8. 

 

 

операнд

КОП base disp

ОП

SMA

базова

адреса

РЗП

індекс

index

 
 

Рис. 2.10. Базово-індексна адресація зі зміщенням 

 

 

2.3.4. Непряма адресація 

 

При використанні непрямої адресації в адресній частині 

команди задається не адреса операнда, а адреса адреси операнда. 

Прийнято розрізняти такі види непрямої адресації (рис. 2.11): 

а) непряма регістрова (в команді задається адреса регістра, що 

містить адресу операнда, який знаходиться в пам’яті); 

б) непряма адресація з використанням пам’яті (в команді 

задається адреса комірки пам’яті, в якій міститься адреса 

операнда). В принципі адреса комірки пам'яті може бути як 

прямою, так і відносною; 

в) автоінкрементна і автодекрементна адресації – подальший 

розвиток непрямої регістрової адресації. 

При автоінкрементній адресації вміст регістра, що адресується в 

команді, спочатку використовується як адреса операнда, а потім 

нарощується (інкрементується) на довжину операнда. 
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При автодекрементній адресації вміст регістра, що адресується, 

спочатку зменшується (декрементується) на довжину операнда, а 

потім використовується як адреса цього операнда. Автоінкрементну 

та автодекрементну адресації доцільно використовувати при роботі зі 

стеком. 

 

КОП reg mem

операнд

РЗП

ОП

адреса

РЗП адреса

 
 

Рис. 2.11. Непряма адресація 
 

 

2.3.5. Безпосередня адресація 

 

При використанні безпосередньої адресації в адресній частині 

команди задається 

 не адреса операнда, а сам операнд. 

Безпосередній операнд може бути тільки програмною 

константою, але не змінною, тому що його значення повинно 

формуватися на етапі компіляції. 

Використання безпосередньої адресації в порівнянні з прямою 

для програмних констант має такі переваги: 

 економія пам'яті, тому що операнд подається в команді і не 

вимагає додаткової комірки пам’яті як при прямій адресації; 

 економія часу. При вибірці операнда не витрачається час на 

звернення до пам’яті, як при прямій адресації, тому що 

операнд вибирається разом з командою на етапі вибірки 

команди. 
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2.3.6. Неявна адресація 

 

При використанні неявної адресації 

 або адреса операнда, або сам операнд не задаються, а лише 

маються на увазі. 

Використання неявної адресації дозволяє в значній мірі 

скоротити довжину машинного (об’єктного) коду програми за 

рахунок відсутності в ньому адрес неявних операндів, а також самих 

неявних операндів. 

Класичними прикладами неявної адресації можуть служити: 

 акумуляторні команди, в яких адреса акумулятора, де 

знаходиться спочатку операнд, а потім і результат операції, не 

задається; 

 стекові команди, в яких адреса покажчика стека задається 

неявно. 

Прикладами використання неявного операнда можуть служити: 

 ті ж стекові команди, в яких константа змінення покажчика 

стека, що дорівнює 2, не задається, а мається на увазі. 

 команди інкременту і декременту (INC і DEC), в яких 

константа змінення операнда, що дорівнює 1, мається на 

увазі, а не задається. 

 

 

2.3.7. Режими адресації на прикладі процесора Intel 8086 і 

способи її завдання 

 

В основному для завдання режимів адресації використовується 

спеціальний байт, який прийнято називати постбайтом адресації (він 

обов'язково слідує за байтом коду операції) або байтом mod r/m (по 

найменуванню основних полів, які є незмінними в цьому байті). 

А) Постбайтні режими адресації – режими адресації, що 

реалізуються на основі постбайта адресації. 

Для двоадресної команди постбайт адресації має наступну 

структуру (рис. 2.12): 
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regmod r/m

7                6  5               3  2               1

 
 

Рис. 2.12. Двохадресна команда 

 

Байт з подібною структурою здійснює адресацію двох 

операндів, один з яких, що задається полем reg, є регістровим. З 

цього випливає, що машинні команди, які використовують постбайт 

адресації, реалізують операції наступних типів: 

 reg – reg (регістр – регістр); 

 reg – mem (регістр – пам’ять); 

 mem – reg (пам’ять – регістр), 

і не реалізують операції типу «mem – mem» (пам’ять – пам’ять). 

Операції типу «пам’ять – пам’ять» реалізуються в командах 

обробки рядків (ланцюжків). Наприклад, команда MOVS 

(пересилання рядка) здійснює пересилання рядка-джерела в рядок-

приймач. Природно, що обидва рядки знаходяться в пам’яті. 

Поле reg постбайта задає пряму регістрову адресу операнда, що 

знаходиться в РЗП. 

Поле r/m (register/memory) задає адресу другого операнда 

команди, що знаходиться або в регістрі, або в пам’яті. Факт 

приналежності поля r/m до адресації регістра або пам’яті 

визначається значенням поля mod (режим). 

 При mod = (11)2 поле r/m трактується як адреса регістра, при 

mod ≠ (11)2 поле r/m бере участь в адресації пам’яті. 

Фактичне значення двійкового коду поля r/m в цьому випадку 

неявним чином визначає базову і (або) індексну компоненту 

ЕА. 

 При адресації пам’яті значення поля mod задає довжину 

зміщення disp в байтах (табл. 2.21): 
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Таблиця 2.21 

Інтерпретація поля mod 

 

mod disp 

00 – 

01 1 байт 

10 2 байти 

 

Зміщення інтерпретується як ціле число зі знаком, і природньо, 

що воно подається у додатковому коді. Відповідно до цього, при 

додаванні байтного зміщення до 16-розрядних компонентів у вигляді 

бази і (або) індексу на етапі формування ЕА проводиться попереднє 

розширення зміщення шляхом копіювання знакового біта в усі біти 

старшого байта. Таким чином, старший байт містить всі нулі в разі 

додатного зміщення і все одиниці в разі від’ємного зміщення. 

При використанні двоадресної команди адреса одного з 

операндів використовується і як адреса операнда, і як адреса 

результату. Цей операнд зветься приймачем (dst – destination). 

Використання одного з операндів в якості приймача 

визначається значенням спеціального біта d (direction) коду операції. 

 Якщо d = 1 приймачем є операнд, адресований за допомогою 

поля reg. 

 Якщо d = 0 – операнд, адресований за допомогою поля r/m. 

Біт d є передостаннім зліва (другим з кінця) бітом байта коду 

операції КОП. 

У свою чергу, крайній правий біт коду операції w (word) 

визначає довжину операндів. Якщо w = 0 довжина операндів – байт, 

якщо w = 1 – два байти (слово). 

Інтерпретація поля r/m для регістрових операндів і операндів, 

що розміщуються в пам’яті, може бути зображена таблицею 

розглянутою раніше. Зокрема для 16-розрядного режиму роботи 

(8086) процесора ці поля задаються наступною таблицею: 
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Таблиця 2.22 

Інтерпретація поля r/m 

 

код r/m mod=11 mod11 

w=0 w=1 base index 

000 AL AX BX SI 

001 CL CX BX DI 

010 DL DX BP SI 

011 BL BX BP DI 

100 AH SP - SI 

101 CH BP - DI 

110 DH SI BP - 

111 BH DI BX - 

 

Як випливає з таблиці 2.22, для базової компоненти ЕА можуть 

бути використані тільки регістри ВХ і ВР, а для індексної компоненти 

– тільки регістри SI і DI. 

При використанні 32-розрядної адресації, починаючи з 

процесора 80386, ці обмеження знімаються, тобто в якості базового і 

індексного регістра може використовуватися будь-який РЗП, за 

винятком SP. 

Винятком із загального правила є комбінація: 

mod = 00, r/m = 110. 

За загальними правилами, відповідно до таблиці, наведеної 

комбінації повинна відповідати непряма регістрова адресація з 

використанням ВР. Насправді ця комбінація використовується як 

винятковий випадок для кодування прямої адресації пам’яті; при 

цьому за постбайтом адресації в команді йдуть два байта зміщення, 

які в цьому випадку інтерпретуються як ЕА (рис. 2.13). 

 

reg00КОП disp L disp H110

EA
 

 

Рис.2.13. Винятковий випадок кодування прямої адресації пам’яті 



56 

 

За допомогою постбайта адресації реалізуються наступні 

режими адресації: 

1) Регістрова пряма. 

Реалізується завжди для операнда, що адресується полем reg, а 

також для операнда, що адресується полем r/m при mod = 11. 

2) Пряма адресація пам'яті. 

Реалізується як винятковий випадок при mod = 00, r/m = 110. 

3) Непряма регістрова адресація. 

Має місце при mod = 00 і 

 r/m = 100 (SI), 

 r/m = 101 (непряма адреса в DI), 

 r/m = 111 (BX). 

4) Базова адресація. (ЕА = BASE + disp): 

mod = 01 або 10 

 r/m = 110 або 111. 

5) Індексна адресація. (EA = Index + disp): 

  mod = 01 або 10 

 r/m = 100 або 101 

6) Базово-індексна адресація без зміщення. (ЕА = Base + Index): 

mod = 00, 

 r/m = 000, 001, 010, 011 

7) Базово-індексна адресація зі зміщенням. (ЕА = Base + Index + 

disp): 

  mod = 01 або 10, 

 r/m = 000, 001, 010, 011. 

Б) Безпосередня і неявна адресації задаються не за допомогою 

постбайта, а за допомогою коду операції, в зв’язку з чим ці режими не 

відносяться до постбайтних. 

В) Непряма адресація з використанням пам’яті реалізується в 

командах переходу JMP (jump) і в командах виклику CALL, але цей 
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режим використовується не для адресації операнда, а для завдання 

адреси команди (переходу або виклику). 

 

 

2.4. Базова система команд 

 

2.4.1. Команди передачі даних і адрес 
 

Базова система команд включає в себе більше 100 різних 

мнемокодів команд (мнемокод – це буквене кодування операцій). З 

урахуванням різноманітних форматів команд і режимів адресації 

число різноманітних машинних команд, за підрахунками фірми Intel, 

становить більше 3800. 

За функціональним призначенням команди можна розділити на 

наступні типи: 

 команди передачі даних і адрес; 

 арифметичні команди; 

 логічні команди; 

 команди зсувів; 

 команди управління програмою (переходи, виклики, 

повернення, тощо); 

 команди обробки рядків (ланцюжків); 

 команди управління процесором. 

Розглянемо команди передачі даних і адрес. Всі ці команди 

можна розділити на наступні групи (див. рис 2.14): 

 

Команди передачі даних та адрес

Загальні

передачі

даних

MOV

XCHG

Стекові

передачі

даних

PUSH

POP

Табличне

пере-

творення

XLAT

Прапор-

цеві

передачі

PUSHF

POPF

LAHF

SAHF

Команди

введення-

виведення

IN

OUT

Передача

адрес

LEA

LDS

LES

 
 

Рис. 2.14. Команди передачі даних та адрес 
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Дія команд позначена в таблиці 2.23. 

 
Таблиця 2.23 

Дія команд передачі даних та адрес 

 
Мнемоніка 

команди 
Дія 

MOV Пересилання даних 

XCHG Обмін даними 

PUSH Помістити значення у стек 

POP Взяти значення зі стеку 

XLAT/XLATB Таблична трансляція 

PUSHF Помістити EFLAGS у стек 

POPF Взяти EFLAGS зі стеку 

LAHF Завантажити прапори в ah 

SAHF Записати ah в прапори 

IN Зчитати значення з порту введення/виведення 

OUT Записати значення в порт введення/виведення 

LEA Завантажити ефективну адресу 

LDS Завантажити дальній покажчик використовуючи ds 

LES Завантажити дальній покажчик використовуючи  es 

 

Стислі відомості про найбільш вживані команди передачі 

даних. 

MOV {MOV dst, src} – пересилання даних {MOVe data} 

операнда-джерела «src» в операнд-приймач «dst» [src→dst]. 

dst: = r, mem, sr (r – регістр, mem – пам’ять, sr – сегментний 

регістр), 

src = r, mem, sr, imm (imm – безпосередній операнд). 

 Команда MOV не впливає на арифметичні прапори. 
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 Команда MOV не може реалізувати пересилання даних виду 

mem  mem; sr   sr; imm  sr; dst  CS (сегментний 

регістр CS не може бути приймачем). 

 Розмірність джерела і приймача повинні бути однаковими. 

 

Приклади використання команди MOV 

 

1. Робота з регістрами: 
 

mov edx, ebx  

mov rax, r10  

mov eax, r12d  

mov ah, dh  

mov cx, r14w  

mov ecx, 789056h  

mov ax, 12h  
 

2. При роботі з пам’яттю вказується з урахуванням режиму 

роботи процесора адреса, яку беруть  в квадратні дужки і  для 

визначення розміру даних перед адресою записується оператор 

розміру (byte, word, dword, qword і т.д.). 
 

mov eax, dword [0000509Ah]  

mov rbx, qword [00A056F1h]  

mov dword [0F81562Dh], r9d  

mov qword [0F8156F6h], 0DF899564FFh 
 

3. Використання регістра для адресації пам’яті 
 

mov eax, [eax]  

mov rbx, ptr ebx  

mov [rax], r9d  

mov ptr edx, 09564FFh 

Розмір регістра вже показує розмірність операнда. Розмір можна 

не вказувати, коли переноситься значення з пам’яті до регістру. 

Можна використовувати регістр для адресації пам'яті. 
 

4. Використання директиви PTR. Замість квадратних дужок 

можна вказати директиву PTR перед адресою. 
 

mov eax, dword ptr 0000509Ah  
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mov rbx, qword ptr 00A056F1h  

mov qword ptr 0F81562Dh, r9d  

mov qword ptr 0F8156F6h, 09564FFh 

 

PUSH [PUSH src] – «завантаження» операнда в стек {PUSH 

operand onto stack}. Якщо операнд менше розміру елемента стека, то 

він доповнюється нулями. 

 Операнд src може мати розмір 2, 4 або 8 байт в залежності від 

режиму; він може бути регістром загального призначення, 

сегментним регістром, словом пам’яті. 

 Команда PUSH надсилає до області пам’яті, на верхівку якої 

вказує покажчик стека – регістр ESP (SP, RSP), значення 

операнда і зменшує значення цього регістра на 2, 4 або 8 

залежно від режиму. 

 Значення прапорів не змінюються. 

POP [POP dst] – відновлення операнда зі стека {POP operand 

from the stack}. 

 Команда відновлює в операнді-приймачі слово, яке 

зберігається в вершині стека і виробляє відповідний 

інкремент покажчика стека. 

 В якості операнда команди може використовуватися тільки 

регістр загального призначення і сегментний регістр.  

 Значення прапорів не змінюються. 

 
Таблиця 2.24 

Команди PUSH і POP та їхні еквіваленти 

 

Команди (32-битные) Еквівалент 

push <операнд> 
sub esp, 4  

mov [esp], <операнд> 

pop <операнд> 
mov <операнд>,[esp]  

add esp, 4  
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XCHG {eXHanGe register/memory with register} – обмін даними. 

Синтаксис команди: [xchg <операнд1>, <операнд2>]. 

В якості операндів може виступати регістр або значення в 

пам’яті (одночасно два значення в пам'яті міняти не можна). 

Операнди можуть бути будь-якого розміру. 

 

Приклад: 

xchg ax, bx   ; міняється місцями вміст регістрів ax і bx. 

(Після знаку «;» пишеться коментар). 

 

XLAT/XLATB (table look up transLATion) – табличне 

перетворення (безадресна команда c неявною адресацією операндів). 

До вмісту регістра EBX (або BX) додається вміст регістра AL, і 

ця сума використовується для звернення до сегменту даних як 

внутрішньосегментне зміщення. З сегмента даних вибирається байт, 

який копіюється в регістр AL (рис. 2.15). 
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Приклад 

MOV EBX, tbl 

MOV AL, 2 

XLAT 

; В результаті в 

регістрі AL буде 

значення 102 

tbl db 100, 101, 102, 

103 

 

 
Рис. 2.15. Дія команди XLAT 

 

Цю команду зазвичай використовують для перетворення 

символьних даних з одного коду в інший. З цією метою в пам’яті, 

точніше в сегменті даних, попередньо формується таблиця 

перекодування, початкова адреса якої завантажується в регістр EBX. 

В AL завантажується символ, що перекодовується. Значення цього 

символу використовується як зміщення відносно початкової адреси з 

EBX в таблиці перекодування. За цією адресою реалізується вибірка 

символу в новому коді, що завантажується в AL. 
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IN (INput from port) – введення з порту. Пересилає байт, слово 

або подвійне слово даних з порту, що адресується за допомогою 

другого операнда, в регістр (AL, AX або EAX), вказаний першим 

операндом. Адреса порту може задаватися другим байтом команди 

imm8 (пряма адресація порту) або вмістом регістра DX (непряма 

адресація порту). 

 

Приклади 
 

IN EAX, imm8   ; завантажити подвійне слово з порту в/в imm8 в 

регістр AL; 

IN EAX, DX       ; завантажити подвійне слово з порту в/в DX в 

регістр AL 

 

OUT (OUTput into port) – виведення в порт. Пересилає байт, 

слово або подвійне слово даних з регістра AL, AX або EAX в порт 

виведення, заданий першим операндом. Адреса порту може 

задаватися безпосереднім операндом imm8 або вмістом регістра DX. 
 

 

Приклади 
 

OUT imm8, EAX   ; вивести подвійне слово з EAX в порт в/в за 

адресою imm8; 

OUT DX, EAX      ; вивести подвійне слово з EAX  в порт в/в за 

адресою в DX 

 

LEA dst, src (Load Effective Address) – завантаження ефективної 

адреси. 

Команда lea завантажує в регістр, вказаний в команді в якості 

першого операнда dst, ефективну адресу (ЕА) другого операнда src 

(але не значення операнда!). В якості першого операнда слід 

вказувати регістр загального призначення, в якості другого – адресу 

комірки пам'яті. 

Команда lea reg, mem еквівалентна команді mov reg, offset 

mem. 

 

Приклад: 

 

; В сегменті даних: 

nmb db '0123456789' 
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; В сегменті коду: 

mov SI, 7   ; Зміщення символу '7' 

lea DX, nmb [SI] ; DХ = ефективна адреса символу '7'. 

 

 

2.4.2. Арифметичні команди 

 

Арифметичні команди можна поділити на такі групи (рис. 2.16): 

 

 

Розширення

форматів

CWB

CWD

Арифметичні команди 

Однооперандні

BCD

(десяткова)

DAA

DAS

Беззнакові

MUL

DIV

Двохоперандні

Інкремент

Декремент

INC

DEC

Зміна

знаку

NEG

Корекція
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корекція

AAA

AAS

AAM

AAD
Адитивні

ADD

ADC

SUB

SBB

CMP

Мультиплікативні

Знакові

IMUL

IDIV
 

 

 

Рис. 2.16 Арифметичні команди 

 

Дія команд позначена в таблиці 2.25. 
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Таблиця 2.25  

Дія арифметичних команд 

 

ADD Додавання 

ADC Додавання з вмістом прапору переносу 

SUB Віднімання 

SBB Віднімання з вмістом прапору переносу 

IMUL Знакове множення 

MUL Беззнакове множення 

IDIV Знакове ділення 

DIV Беззнакове ділення 

INC Інкремент 

DEC Декремент 

NEG Зміна знаку 

CMP Порівняння 

DAA Десяткова корекція після додавання 

DAS Десяткова корекція після віднімання 

AAA ASCII корекція після додавання 

AAS ASCII корекція після віднімання 

AAM ASCII корекція після множення 

AAD ASCII корекція перед діленням 

CWD Перетворення Word на DWord 

CDQ Перетворення DWord на QWord 

CBW Перетворення Byte на Word 

 

Адитивні команди представляються в такому узагальненому 

вигляді: 

 

CODE dst (приймач), src (джерело) 

 

(CODE - код операції або мнемонічне позначення команди), 

dst: = r (регістр), mem (пам’ять); 

src: = r (регістр), mem (пам’ять), imm (значення); 

CF – прапор переносу. 



65 

 

 

Таблиця 2.26  

Інтерпретація адитивних арифметичних команд 

 
Мнемоніка 

команди 

Дія команди Приклади 

src dst  

ADD (ADD 

integers) 

Додавання 

цілих чисел: 

dst+src→dst 

r r add ecx, edx 

r mem add ecx, dword [104h] 

r mem add ecx, [edx] 

r imm add eax, 102h 

mem imm add dword ptr 401231h, 80h 

mem r add dword [401231h],edx  

SUB 

(SUBtract 

integers) 

Bіднімання 

цілих чисел: 

dstsrc→dst 

sub eax, 23456789h  

sub al, 4h 

ADC (ADd 

integers with 

Carry) 

Додавання 

цілих чисел з 

вмістом 

прапору 

переносу: 

dst+src+CF→dst 

adc ah, al 

SBB 

(SuBtract 

integers with 

Borrow) 

Віднімання 

цілих чисел з 

вмістом 

прапору 

переносу: 

dstsrcCF→dst 

sbb ah, al 

Від вмісту регістра ah віднімається вміст 

регістра al і значення прапора CF 

 

Адитивні команди змінюють значення всіх арифметичних 

прапорів. При виконанні команд ADD і ADC для беззнакових чисел 

про переповнення формату можна судити з прапору CF, а для 

знакових чисел – з прапору OF. При виконанні команд SUB, SBB над 

беззнаковими операндами встановлення прапора CF свідчить про те, 

що від меншого операнда віднімається більший і результат операції 

подається у беззнаковому додатковому коді. 

Мультиплікативні команди поділяються на два види: 

беззнакові і знакові, що пояснюється відмінністю алгоритмів 

множення і ділення для беззнакових і знакових цілих чисел. 
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CODE src (джерело – регістр або пам’ять). 

Інший операнд (приймач) використовує неявну адресацію 

акумулятора (AL або AX). Операнд-джерело може адресувати явно. 

В командах множення (MUL/IMUL) результат операції видається у 

подвоєному форматі в порівнянні з форматом операнда відповідно до 

наступної таблиці: 

Таблиця 2.27  

Результат операції в командах множення 

Множене (dst) Множник (src) Добуток 

AL src_8 AX 

AX src_16 DX:AX 

EAX src_32 EDX:EAX 

 

MUL (unsigned integer MULtiply) – беззнаковое множення цілих 

чисел. 

IMUL (signed integer MULtiply) – знакове множення цілих 

чисел. 

Обидві команди здійснюють множення вмісту акумулятора 

(множеного) на операнд-джерело (множник). 

 

Приклади команд множення наведено в табл. 2.28 

 
Таблиця 2.28  

Інтерпретація команд множення 

 
Приклади Реалізація на асемблері Прапори 

Беззнакове 

множення 

10000d*5000d 

MOV AX, 2710h  ;Перший співмножник в 

регістр AX 

MOV BX, 1388h  ;Другий співмножник в 

регістр BX 

MUL BX               ;(DX:АХ)=2710h*1388h= 

=2FAF080h= 50000000d   ; DX=02FAh; 

AX=F080h 

ZF, SF, PF, AF 

=?  

Якщо старша 

секція 

результату (АН, 

DX або EDX) 

дорівнює нулю, 

то CF=OF=0, 

інакше дорівнює 

1.  
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Продовження табл. 2.28 

 

Приклади Реалізація на асемблері Прапори 

Знакове 

множення 

 

mov AX,256d ;Перший співмножник  

mov BX,256d ;Другий співмножник  

imul BX       ;DX=0001h, AX=0000h (число 

65536) 

Якщо старша 

секція результату 

(АН, DX або 

EDX), CF=OF=0, 

інакше дорівнює 

1.  

Знакове 

множення 

 

mov AL,–5d  ;AL=FBh  

mov BL,3d   ;BL=03h  

imul BL        ;AX–'FFF1h (–15d) 

 

 

В командах ділення (DIV/IDIV) перший операнд (ділене) 

подається в подвоєному форматі в порівнянні з другим операндом 

(дільником). 

Ділене є акумуляторним операндом. Результат цілочисельного 

ділення подається у вигляді частки, яка заміщує молодшу половину 

діленого, і залишку, який заміщує старшу половину діленого. 
 

Таблиця 2.29 

Результат операції в командах ділення 
 

Ділене (dst) Дільник (src) Частка Залишок 

AX src_8 AL AH 

DX:AX src_16 AX DX 

EDX:EAX src_32 EAX EDX 

 

DIV (unsigned integer DIVide) – беззнакове ділення цілих чисел. 

IDIV (signed integer DIVide) – знакове ділення цілих чисел. 

Відповідно до принципів цілочисельного ділення, результат 

ділення операнда А (ділене) на операнд B (дільник) подається у 

вигляді частки C і залишку R. При цьому повинно виконуватися 

співвідношення: C * B + R = A. 

В операції знакового ділення (IDIV) знак частки формується за 

загальними алгебраїчними правилами. Знак залишку збігається зі 

знаком діленого. 
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Винятком з цього правила є нульова частка та/або нульовий 

залишок, які незалежно від знаків операндів зображуються всіма 

нулями у відповідному форматі («додатний» нуль). 

 
Таблиця 2.30  

Інтерпретація команд ділення 

 

Приклади Реалізація на асемблері 

Беззнакове 

діленння 

mov AX,506 ;Ділене  

mov BL,50   ;Дільник  

div BL          ;AL=0Ah (частка), AH=06h (залишок)  

Беззнакове 

ділення 

mov ЕАХ, 0FFFFFFFh ;Молодша частина діленого  

mov EDX,0                    ;Старша частина діленого  

mov EBX,256                ;Дільник  

div EBX                         ;Частка в EAX=000FFFFFh,                                      

                                       ;залишок в  EDX=000000FFh 

Знакове 

ділення  

mov AX,506 ;Ділене  

mov BL,50    ;Дільник  

idiv BL         ;AL=0Ah (частка), AH=06h ; (залишок) 

 

Команди розширення формату 

CBW (Convert Byte to Word) – перетворення байта на слово. 

CWD (Convert Word to Double Word) – перетворення слова на 

подвійне слово. 

CDQ (Convert Double Word to Quadword) – перетворення 

подвійного слова на почетверене слово. 

CBW, CWD і CDQ – безоперандні команди, що складаються з 

єдиною мнемоніки. Команди є акумуляторними. Вони підтримують 

знакове подання цілих чисел. Розширення операндів здійснюється 

шляхом копіювання знакового біта на всі старші розряди. 

Команда CBW здійснює знакове розширення байта з регістра AL 

до слова шляхом копіювання (поширення) старшого біта (знакового 

розряду) регістра AL на всі розряди регістра AH. Команда CWD (та 

CDQ) здійснює аналогічну операцію, копіюючи знак 15-го (або 31-го) 

розряду з АХ (ЕАХ) в кожен біт DX (ЕDX). 
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Команди інкременту/декременту 

INC (INCrement by 1) – інкремент (збільшення) на одиницю. 

DEC (DECrement by 1) – декремент (зменшення) на одиницю. 

 

Команди INC та DEC є одноадресними і здійснюють відповідно 

додавання або віднімання одиниці по відношенню до заданого 

операнда. Операнд може бути регістровим або перебувати в пам’яті. 

За результатами цих команд встановлюються всі арифметичні 

прапори, крім CF (прапор переносу), який зберігає попереднє 

значення. 

 

Приклади: 

INC AX   ; збільшити вміст AX на 1; 

DEC CL   ; зменшити вміст CL на 1. 

 

 

Команда зміни знаку 

NEG (NEGate two's complement) – зміна знаку, додавання до 2. 

Команда змінює знак операнда, що адресується, на 

протилежний. При цьому береться доповнення від вихідного 

операнда шляхом інвертування всіх його розрядів з додаванням 

одиниці до молодшого розряду. Фактично в АЛУ ця операція 

реалізується відніманням вихідного операнда від нуля. 

За результатом цієї команди встановлюються всі арифметичні 

прапори. 

Прапор OF (переповнення) встановлюється в тому випадку, 

якщо операнд команди являє собою максимальне за модулем від’ємне 

число для даного формату. 

Прапори CF і AF фіксують відповідні позичання при відніманні 

операнда від нуля. 

 

 

Приклад: 

 

NEG AX   ; змінення знаку операнда з AX. 
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Команди десяткової корекції. 

 

DAA (Decimal Adjust AL after Addition) – десяткова корекція 

після додавання двох запакованих двійково-десяткових (BCD) чисел. 

Приклад. Корекція результату попереднього додавання BCD 

чисел в AL, перетворюючи його на запаковане двійково-десяткове 

число. 

 

 
 

Рис. 2. 17. Корекція результату попереднього додавання BCD чисел в AL, 

шляхом перетворення його на запаковане двійково-десяткове число 

 

В прикладі на рис. 2.17 після попереднього двійкового 

додавання проводиться перевірка молодшої тетради у AL на умову 

AL > 9 і прапора AF на його встановлення. Якщо хоча б одна з цих 

умов виконується, то до молодшої тетради додається коригуючий код 

6. Аналогічна перевірка проводиться для старшої тетради AL і 

прапора CF. Якщо значення цієї тетради буде більше 9 або прапор CF 

встановлений,  то до старшої тетради додається коригуючий код 6. 

Значення прапорів AF і СF після виконання команди свідчить про 

наявність (прапор встановлений) або відсутність (прапор скинутий) 

корекції відповідних тетрад. 

 

 

2.4.3. Логічні команди 

 

Логічні команди можна поділити на такі групи (рис. 2.18): 
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Двохоперандні

AND

OR

XOR

TEST

Однооперандні

NOT

Логічні команди 

 
 

Рис. 2.18 Логічні команди 
 

Дія команд позначена в таблиці 2.31. 

 
Таблиця 2.31 

Дія логічних команд 
 

AND Побітове логічне І 

OR Побітове логічне АБО 

XOR  Побітове логічне виключаюче АБО 

NOT Побітове логічне НЕ 

TEST Логічне порівняння 

 

Команди AND, OR, XOR реалізують порозрядні логічні операції 

над операндами src та dst, копіюючи результат в операнд-приймач. 

AND (logical AND – логічне І) – виконує операцію порозрядного 

логічного множення (кон’юнкції). Кожен біт результату команди 

AND дорівнює 1, якщо відповідні біти обох операндів дорівнюють 1, 

інакше біт результату дорівнює 0. 

OR (logical inclusive OR – логічне включне АБО) – виконує 

операцію порозрядного логічного додавання (диз’юнкції). Кожен біт 

результату команди OR дорівнює 0, якщо відповідні біти обох 

операндів дорівнює 0, в іншому випадку біт результату дорівнює 1. 

XOR (logical eXclusive OR – логічне виключне АБО) – виконує 

операцію виключного АБО (додавання за модулем два). Кожен біт 

результату дорівнює 1, якщо відповідні біти обох операндів є 
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різними, в іншому випадку біт результату дорівнює 0. 

TEST (logical compare – логічне порівняння) – виконується як 

команда неруйнівного логічного множення, єдиним результатом якої 

є встановлення арифметичних прапорів для подальшого умовного 

переходу. Один з операндів містить величину, що перевіряється, а 

інший – маску, відповідну бітам, що перевіряються. 

NOT (negate, one’s complement – інверсія, доповнення до 1, 

логічне НЕ) – замінює кожен біт його доповненням, інвертує операнд. 

Вплив логічних команд на арифметичні прапори: Всі логічні 

команди, крім команди NOT, впливають на арифметичні прапори 

наступним чином: 

 прапори OF і CF скидаються; 

 прапор AF приймає невизначене значення; 

 інші прапори (ZF, SF, PF) встановлюються за загальними 

правилами. 

Команда NOT не змінює значення прапорів. 

Рекомендації щодо використання команд: 

Таблиця 2.32  

Інтерпретація логічних команд  

 
Команда Реалізація на асемблері 

AND and AL, 0Fh       ; виділення молодшої тетради регістра AL; 

and DX, 5555h   ; скидання (занулення) непарних бітів регістра 

;DX (нумерація розрядів ведеться справа наліво,  

                         ; починаючи з нуля); 

 

mov EDX, FA88 004lh  

and EDX, 0FF0 0000Fh   ; EDX = FA000001h 

OR or AH, 0AAh  ; встановлення непарних бітів регістра AH; 

 

mov AX,000Fh  

mov BX,00F7h  

or AX,BX        ;AX=00FFh, BX=00F7h 
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Продовження табл. 2.32 

 
Команда Реалізація на асемблері 

XOR xor AL, F0H ; інвертування старшої тетради регістра AL; 

 

mov AX,000Fh  

mov BX,00F7h  

or AX,BX          ;AX=00FFh, BX=00F7h 

 

хог ВХ,ВХ        ;Обнулення ВХ  

 

mov EAX,4444AAAAh  

xor EAX,4441AAACh ;EAX=00050006h  

TEST test AH, 0FFH – перевірка вмісту регістра AH, наприклад, 

після команди ділення DIV/IDIV на однобайтний дільник з 

метою подальшого переходу за нульовим значенням залишку 

(за прапором ZF); 

test AL, 1 – перевірка парності вмісту регістра AL (подальший 

перехід за прапором ZF); 

NOT not AH – інвертування вмісту регістра AH 

 

 

2.4.4. Команди зсувів 

 

Команди зсувів можна поділити на наступні групи (рис. 2.19): 

 

Логічні

SHR

SHL

Арифметичні

SAR

SAL

Циклічні

Команди зсувів

Без включення

CF у кільце

ROR

ROL

З включенням

CF у кільце

RCR

RCL
 

 
Рис. 2.19. Команди зсувів 
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Дія цих команд позначена в таблиці 2.33 
Таблиця 2.33 

Дія команд зсувів 

 

SAL/SHL Арифметичний/логічний зсув ліворуч 

SAR/SHR Арифметичний/логічний зсув праворуч 

ROR Обертання (циклічний зсув) праворуч 

ROL Обертання ліворуч 

RCR Обертання праворуч через прапор переносу 

RCL Обертання ліворуч через прапор переносу 

 

CODE op (операнд, що зсувається), counter (спосіб завдання 

кількості зсувів). 

(CODE – код операції або мнемонічне позначення команди) 

op: = r (регістр), mem (пам’ять); 

counter: = операнд, який визначає спосіб завдання кількості 

зсувів: 

counter = 1 – одноразовий зсув; 

counter = СL – число розрядів, на яке здійснюється зсув, 

вибирається з регістра CL (CF – прапор переносу). 

 

 
 

Рис. 2.20 Операції зсуву: а) логічні зсуви; б) арифметичні зсуви;  
в) циклічні зсуви 

 

Команди SHR і SHL, призначені для зсуву нечислових значень 

(наприклад, масок), а також для зсуву чисел без знака. 

Команди логічного зсуву правильно формують прапори SF, ZF і 
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PF. Прапор переносу CF формується відповідно до схеми зсуву (див. 

рис. 2.20,а). При зсуві беззнакових чисел ліворуч прапор CF=1 

показує, що результат вийшов за допустимий діапазон, а при зсуві 

праворуч прапор CF містить залишок від ділення на 2. 

Прапор переповнення OF має достовірне значення лише при 

одноразовому зсуві. При цьому OF = 0, якщо два старших біти 

операнда дорівнюють один одному, і OF = 1 – в іншому випадку. 

Команди SAL і SAR (рис. 2.20,б), призначені для зсуву знакових 

чисел. При цьому, при зсуві праворуч знаковий (старший) біт 

операнда дублюється в сусідньому правому розряді, зберігаючи своє 

значення, тобто знак числа. Арифметичний зсув відрізняється від 

логічного зсуву тим, що знаковий розряд не зсувається і зберігає своє 

значення. Арифметичний зсув ліворуч збігається з логічним зсувом 

ліворуч. Це обумовлено тим, що в додатковому коді всі старші 

розряди числа, які не зберігають його модуль, зберігають його знак. 

Тому команди SAL і SHL ідентичні. 

Команди SAL і SAR формують прапори ідентично командам 

SHL і SHR. Однак, правилу формування прапора OF можна дати інше 

трактування. Прапор переповнення OF = 1, якщо в результаті зсуву 

змінився знак числа (при множенні на 2 результат вийшов з 

діапазону, тобто виникло переповнення). При зсуві праворуч ця 

умова ніколи не виконується, і завжди OF = 0. 

Команди ROL, ROR і RCL, RCR здійснюють зсув у 

відповідності до схем, що зображені на рис. 2.18,в. Особливістю цих 

команд є збереження висунутих за межі операнда бітів шляхом 

включення їх назад в операнд. Очевидно, що команди RCL і RCR 

включають прапор переносу CF в кільце зсуву, а команди ROL і ROR 

– ні. 

Команди циклічного зсуву змінюють тільки прапори CF і OF. При 

цьому CF формується відповідно до схем, а OF – ідентично командам 

логічного зсуву. 
Таблиця 2.34  

Інтерпретація команд зсуву 
 

Приклади Примітка 

SHR AX, 1  Логічний зсув вмісту 

регістру на 1 біт праворуч 

SHL BYTE PTR [BX],CL  Логічний зсув байта в 

пам’яті на (CL) ;розрядів 

ліворуч 
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Продовження табл. 2.34  
 

Приклади Примітка 

MOV DL, 25  

SAL DL, 1      ;(DL)= 50=11001110b,    

             ;Прапори OF=0, CF=1, SF=1,  ZF=0, PF=0 

Зсув числа 

(25)=11100111b ліворуч 

MOV DL, 25 ;  

MOV CL, 2      

SAR DL, CL    ; (DL)= 7=11111001b, 

         ;Прапори  OF=?, CF=1, SF=1,  ZF=0, PF=1 

Зсув числа 

(25)=11100111b праворуч 

на 2 біта 

ROL AL, 1       ; (AL)=10110101, CF=1 

ROR AL, 1       ; (AL)=01101101, CF=0 

RCL AL, 1       ; (AL)=10110100, CF=1 

RCR AL, 1       ; (AL)=01101101, CF=0 

Перед виконанням кожної 

команди (AL)=11011010b 

и CF=0. 

 

2.4.5. Команди керування програмою 

 

Команди керування програмою поділяють на наступні групи 

(рис. 2.21): 

 

Програмні

переривання

INT n

INT (INT3)

INTO

IRET

Маніпуляції

прапорами

CLC

STC

CMC

CLD

STD

CLI

STI

Передачі

керування

Команди керування програмою

Переходи Цикли

LOOP

LOOPE/LOOPZ

LOOPNE/LOOPNZ

Виклики

CALL

Повернення

RET

Умовні

Безумовні

JMP

Знакові

JG

JL

JGE

JLE

Беззнакові

JA

JB

JAE

JBE

За окремими

прапорами

JO (JNO)

JC (JNC)

JZ (JNZ)

JS (JNS)

JP (JNP)

За лічильником

JCXZ

 
 

Рис. 2.21. Команди керування програмою 
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Дія цих команд позначена в таблиці 2.35. 

 
Таблиця 2.35 

Дія команд керування програмою 

 

 

Загальні положення. 

За видами передач ці команди поділяються на два типи: 

 NEAR – «близькі» внутрішньосегментні передачі (в якості 

адреси переходу задається адреса команди в тому ж сегменті 

коду; реалізація передач управління здійснюється 

модифікацією тільки одного регістра IP); 

 FAR – «далекі» міжсегментні передачі (передача управління 

адресує команду в іншому сегменті коду; реалізація далекої 

передачі управління супроводжується модифікацією двох 

JMP Безумовний перехід 

Jxx  Умовний перехід 

JCXZ/JECXZ  Перехід, якщо cx/ecx дорівнює 0 

STC/ CLC/CMC Встановити / Oчистити / Інвертувати прапор 

переносу 

STD/ CLD Встановити / Oчистити  прапор напряму 

STI/ CLI Встановити / Oчистити  прапор 

переривання 

LOOP Цикл з лічильником в ecx 

LOOPZ/LOOPE  Цикл з лічильником в ecx і виходом при 

нулі / рівності 

LOOPNZ/LOOPNE Цикл з лічильником в ecx і виходом при не 

нулі / нерівності 

CALL  Виклик підпрограми 

RET Повернення з підпрограми 

INT (INT3) Виклик програмного переривання 

IRET  Повернення з переривання 

INTO Виклик переривання за переповненням 
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регістрів CS:IP; тільки для команд безумовного переходу 

JMP, виклику процедур CALL і повернення RET). 

 

Способи формування адреси переходу. 

У командах передачі керування можуть використовуватися такі 

способи завдання адреси переходу: 

1. Відносна адреса переходу – шляхом додавання до IP, що 

задається в команді, однобайтового або двобайтового 

зміщення diff (яке має знак) щодо поточного значення 

покажчика команди IP. (При використанні однобайтового 

зміщення [переходу типу SHORT] перед його додаванням до 

двобайтового IP необхідно провести знакове розширення 

зміщення на старший байт). 

2. Пряма адреса переходу в команді задається крім коду 

операції ще 4 байтами, що формують  повну адресу переходу 

у вигляді пари CS:IP – молодші 2 байта задають нове 

значення IP, а старші два байта – нове значення CS. Цей 

спосіб завдання адреси переходу має обмежене використання 

тільки для команд JMP FAR і CALL. 

3. Непрямий спосіб завдання адреси передачі управління 

використовує постбайт адресації (регістра або пам'яті) і 

можливі байти зміщення disp. 

 При завданні регістра реалізується ближня передача 

управління: адреса переходу, що заміщує значення IP, 

вибирається з адресованого постбайтом регістра (непряма 

регістрова адресація). 

 При ближній передачі управління з пам’яті вибираються 

два байта, які пересилаються в регістр IP. 

 При далекій передачі управління з пам’яті вибираються 

чотири байти, що пересилаються в регістр IP (молодші 

байти) і CS (старші два байта). Непряме завдання адреси 

передачі управління може використовуватися тільки в 

командах JMP і CALL. 
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Команди передачі керування 

Безумовний перехід. 

Команда безумовного переходу JMP (JuMP if condition is met) 

передає управління іншій команді за заданою адресою переходу. У 

JMP можуть використовуватися все способи завдання адреси 

переходу розглянуті вище. 

Умовний перехід. 

Команди умовного переходу характеризуються перевіркою 

деякої заданої кодом операції умови і реалізацією переходу за 

заданою адресою при виконанні умови або до наступної команди при 

його невиконанні. 

Загальний формат машинної команди умовного переходу має 

такий вигляд (рис. 2.22): 

 

cond0111

7                4  3               0 

diff 8

7                0

 
 

Рис. 2.22. Формат команди умовного переходу; 

cond – умова переходу; diff – однобайтове зміщення 

 

Умовні переходи прийнято ділити на: 

1) знакові; 2) беззнакові; 3) за окремими прапорами; 4) за 

лічильником. 

Відмінність знакових переходів від беззнакових полягає в 

способі інтерпретації даних, над якими виконується команда, що 

передує переходу, як знакових або беззнакових цілих чисел. Як 

правило, цією командою є команда порівняння СМР. 

В аналогічних за змістом знакових і беззнакових переходах 

аналізуються різні арифметичні прапори. В знакових переходах у 

мнемоніці використовуються літери G – Greater (більше), L – Less 

(менше), а в беззнакових переходах букви A – Above (вище), B – 

Below (нижче). Мнемоніка умов переходу дається в таблиці 2.36. 
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Таблиця 2.36 

Позначення умов переходу 

 

Мнемокоди Умови переходу 
Прапори, що 

перевіряються 

Двійковий 

код умови 

(cond) 

1 2 3 5 

JO За переповненням OF=1 0000 

JNO За відсутністю переповнення OF=0 0001 

JB/JNAE/JC 
Якщо нижче /  не вище і не 

дорівнює / за переносом 
CF=1 0010 

JNB/JAE/JNC 

Якщо не нижче /  вище або 

дорівнює / за відсутністю 

переносу 

CF=0 0011 

JE/JZ Якщо дорівнює / нуль ZF=1 0100 

JNE/JNZ Якщо не дорівнює /  не нуль ZF=0 0101 

JBE/JNA 
Якщо нижче або дорівнює /  не 

вище 
CF˅ZF=1 0110 

JNBE/JA 
Якщо не нижче і не дорівнює /  

вище 
CF˅ZF=0 0111 

JS Якщо від’ємний SF=1 1000 

JNS Якщо додатний SF=0 1001 

JP/JPE Якщо парний PF=1 1010 

JPN/JPO Якщо непарний PF=0 1011 

JL/JNGE 
Якщо менше /  не більше і не 

дорівнює 
SFOF =1 1100 

JGE/JNL 
Якщо більше або дорівнює /  

не менше 
SFOF =1 1101 

JLE/JNG 
Якщо менше або дорівнює /  

не більше 
(SFOF) ˅ZF=1 1110 

JG/JNLE 
Якщо більше /  не менше і не 

дорівнює 
(SFOF) ˅ZF=0 1111 

 

В переходах за окремими прапорами можна використовувати 

будь-який арифметичний прапор, крім AF, перехід за яким відсутній 

(JC – за переносом; JO – за переповненням). 

Команда переходу за лічильником JCXZ не аналізує 

арифметичні прапори, а перевіряє вміст регістра СХ на рівність 0. 

Якщо рівність має місце, тоді відбувається передача керування за 
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заданою адресою. Якщо рівність не виконується, тоді керування 

передається наступній команді. Використовується при входженні у 

цикл. 

 

 

Команди циклів 

 

Команда LOOP дозволяє організувати цикли (loops), подібні до 

циклів for в мовах високого рівня з автоматичним зменшенням 

лічильника циклу. Для застосування команди LOOP необхідно перед 

першим входженням у цикл завантажити в ЕСХ/СХ число 

повторювань цього циклу. 

Команда реалізує наступні дії: 

1. Декремент регістра (лічильника) ЕСХ/СХ. 

2. Порівняння регістра ЕСХ/СХ з нулем: 

 якщо (ЕСХ/СХ) > 0, то керування передається за адресою 

переходу на початок циклу (на мітку переходу); 

 якщо (ЕСХ/СХ) = 0, то керування передається до наступної 

після LOOP команди. 

Модифікації команди LOOP: 

LOOPE (повторювати поки дорівнює) / LOOPZ (повторювати 

поки нуль). Додатковою умовою виходу з циклу є рівність нулю 

прапора ZF=0. Ці команди виконують однакові дії. Їх доцільно 

використовувати для поетапного порівняння двох масивів до 

знаходження перших елементів, що не збігаються, при цьому 

передбачається, що в тілі циклу використовується команда СМР. 

LOOPNE (виконувати поки не дорівнює) / LOOPNZ 

(виконувати поки не нуль). Для них додатковою умовою виходу з 

циклу є значення прапора ZF = 1. Ці команди виконують однакові дії. 

Їх раціонально використовувати для пошуку перших співпадаючих 

елементів в масивах, що порівнюються. 

Команда LOOР та її модифікації визначають єдиний спосіб 

завдання адреси переходу, короткий відносний типу SHORT 

(однобайтне зміщення). 
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Команди виклику процедури і повернення з неї 

CALL може використовувати всі способи завдання адреси 

переходу процедури, що викликається, крім короткого відносного 

(SHORT). Для забезпечення можливості повернення в основну 

програму після завершення процедури (підпрограми), виконання 

команди CALL супроводжується збереженням адреси повернення у 

стеку. Адреса повернення складається з вмісту IP при ближньому 

виклику (CALL NEAR) і додатково з CS при далекому виклику CALL 

FAR. 

Команда CALL виконує наступні дії: 

1. Зберігає у стеку адресу повернення. 

2. Здійснює безумовну передачу керування за адресою виклику 

(адреса першої команди процедури). 

Якщо виклик далекий, в стеку зберігаються два слова, 

відповідно до принципу розміщення слів в пам’яті: спочатку в стек 

поміщається CS, а потім IP. 

RET (RETurn) – здійснює повернення з процедури в основну 

програму і є завершальною командою в процедурі. Вид повернення, 

близький або далекий, збігається з видом попереднього виклику. 

Команда RET витягує зі стеку адресу повернення у вигляді 

вмісту IP (близьке повернення), або у вигляді пари IP:CS (далеке 

повернення). 

В машинному коді використовуються дві модифікації команди 

RET: 

1. Однобайтова команда (містить тільки код операції). 

2. Трибайтова команда (крім коду операції, містить 

безпосередній операнд). 

При виконанні трибайтової команди RET додатково 

здійснюється додавання безпосереднього операнда до покажчика 

стека SP. За допомогою цієї додаткової дії проводиться очищення 

стека від параметрів відпрацьованої процедури. Оскільки стек 

працює зі словами, а не з байтами, для видалення трьох параметрів в 

якості безпосереднього операнда використовується значення 6. 

 

Команди програмних переривань 

Команди програмних переривань є генераторами переривань і 

долучаються до програми для виклику різних службових функцій, 

команди INT n в DOS або BIOS. Ці команди виконують функції, 
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аналогічні тим, які реалізуються процесором при обробленні 

зовнішніх апаратних переривань. 

В основному ці функції зводяться до: 

1. Збереження (на апаратному рівні) стану перерваної програми 

(вмісту регістрів процесора FLAGS, CS, IP. 

2. Виклику програми-обробника переривань. 

Для виклику обробника переривань тип переривання n, який 

задається другим байтом команди, модифікується шляхом множення 

на 4 адреси відповідного вектора переривань з таблиці векторів (яка 

зберігається в основній пам’яті і займає в ній область з молодшими 

адресами, яка є зарезервованою для службових функцій). Кожен 

елемент цієї області, що зветься вектором переривання, складається з 

4 байт, які і є повним покажчиком програми – обробника переривань. 

При виклику обробника молодше слово вектора переривання 

пересилається в регістр IP, а старше слово – в регістр CS. 

Двобайтова команда INT n виконує наступні дії: 

1. Послідовне збереження в стеку регістрів FLAGS, CS, IP. 

2. Модифікація другого байта команди, номера типу 

переривання, на адресу вектора переривання зсувом на два 

розряди ліворуч (множенням на 4). 

3. Зчитування з основної пам’яті двох послідовних слів, адреси 

програми обробника переривань, з їх завантаженням в регістри IP і 

CS. 

Однобайтові команди INT за замовчуванням використовують 

тип переривання, що дорівнює n = 3, виконувані нею дії аналогічні 

виконуваним вище. 

Команда INTO – попередньо здійснює перевірку значення 

прапора OF. Якщо він скинутий, то здійснюється передача керування 

наступній команді програми. При встановленому прапорі 

реалізуються дії, аналогічні зазначеним вище, для типу переривань 4 

(стандартний тип переривання за переповненням). 

Команда IRET – повернення з обробника переривання. Дія цієї 

команди аналогічна дії однобайтової команди RET FAR, але 

додатково зі стеку витягується вміст регістра прапорів. 

 

Команди маніпулювання прапорами здійснюють скидання, 

встановлення 3-х прапорів: переносу CF, напряму DF та переривання 

IF, до них відносять також і команду інвертування прапора переносу 
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CF. Всі команди маніпулювання прапорами є однобайтовими, тобто 

неявно адресують операнд у вигляді відповідного прапора. 

 

 

2.4.6. Команди обробки рядків (ланцюжків) 

 

MOVS (MOVe data from String to string) – пересилання елемента 

рядка-джерела в елемент рядка-приймача. 

LODS (Load String operand) – завантаження елемента рядка-

джерела в акумулятор (AL або AX). 

STOS – пересилання вмісту акумулятора (AL або AX) в елемент 

рядка-приймача. 

СMPS – порівняння елемента рядка-приймача і рядка-джерела 

(реалізується як неруйнівне віднімання елемента рядка-приймача від 

елемента рядка-джерела, за результатом якого встановлюються 

арифметичні прапори). 

SCAS – сканування (перегляд) елемента рядка-приймача. 

Реалізується як неруйнівне віднімання цього елемента від вмісту 

акумулятора з встановленням арифметичних прапорів. 

Елементом рядка може бути байт або слово. Для завдання 

формату елемента в мнемоніку додається відповідна літера B або W. 

Всі ці команди використовують неявну адресацію і в 

машинному форматі надаються одним єдиним байтом. 

За замовчанням, мається на увазі, що рядок-джерело адресується 

парою регістрів DS:SI, а рядок-приймач – ES:DI (з цього виникає 

необхідність попередньої ініціалізації сегментних та індексних 

регістрів перед виконанням відповідних команд). 

Команда обробки рядків працює над одним єдиним елементом 

рядка, виробляючи після цього модифікацію одного або двох 

індексних регістрів. Вид модифікацій визначається значенням 

прапора DF, яке впливає на напрямок обробки рядка: 

 DF = 0 – реалізується обробка в прямому напрямку від 

менших адрес до більших, при цьому здійснюється інкремент 

індексних регістрів на 1 або 2. 

 DF = 1 – обробка рядка реалізується в зворотному напрямку, 

отже, здійснюється декремент індексних регістрів. 
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Для послідовної обробки всіх елементів рядка або деякої їх 

частини команди обробки рядків використовуються з передуючим їм 

префіксом повторення REP (REPeat) або модифікаціями REPE/REPZ 

(повторювати доки дорівнює або повторювати доки нуль) і 

REPNE/REPNZ (поки не дорівнює або не нуль) При наявності 

префікса перед командою вона додатково здійснює декремент 

регістра лічильника CX і порівнює його нове значення з нулем: 

 CX = 0 – реалізується перехід до наступної команді програми; 

 CX ≠ 0 – повторення тієї ж команди, але для наступного 

елемента рядка. 

Використання команд з префіксом передбачає необхідність 

попередньої ініціалізації регістра лічильника CX на кількість 

елементів рядка. 

Дія модифікації префіксів подібна до аналогічних модифікацій 

команди LOOP. Це означає, що для завершення дії префікса 

додатково перевіряється вміст прапора ZF. 

Максимально рядок може займати 64 Кб, тобто весь сегмент. В 

принципі, ці команди можна задавати з операндами, але вони 

ігноруються компілятором. Для того щоб обробка рядка 

реалізувалася в потрібному напрямку, необхідно провести 

ініціалізацію прапора DF за допомогою команд CLD або STD. 
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Розділ 3. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВ АСЕМБЛЕРА 

 

3.1. Призначення мов асемблера 
 

Асемблер (від англ. Assemble – збирати) – транслятор (інша 

назва  компілятор) з мови асемблера в команди машинної мови. 

Особливості асемблера: 

 дає повне уявлення про реальний пристрій і функціонування 

апаратури та операційної системи; 

 під кожну архітектуру процесора і під кожну ОС або 

сімейство ОС існує свій асемблер; 

Мова асемблера – тип мови програмування низького рівня. 

Команди мови асемблера один в один відповідають командам 

процесора і являють собою зручну символьну форму запису 

(мнемокод) команд і аргументів. 

Програми або ділянки коду пишуться на мові асемблера у 

випадках, коли розробнику критично важливо оптимізувати такі 

параметри, як: 

 швидкодія (наприклад, при створенні драйверів); 

 розмір коду (завантажувальні сектори, програмне 

забезпечення для мікроконтролерів і процесорів з 

обмеженими ресурсами, віруси). 

 можуть комбінуватися з високорівневими мовами 

програмування шляхом вставки фрагментів на мові асемблера 

в текст програми і шляхом модульної компіляції (вставки на 

етапі лінкування (зв’язування об’єктних модулів). 

Переваги мов асемблера. 

1. Максимально оптимальне використання ресурсів процесора, 

використання меншої кількості команд і звернень до пам’яті і, 

як наслідок, велика швидкість і менший розмір програми. 

2. Використання розширених наборів інструкцій процесора 

(MMX, SSE, SSE2, SSE3). 

3. Доступ до портів введення-виведення і особливих регістрів 

процесора (в більшості ОС ця можливість доступна тільки на 

рівні модулів ядра і драйверів). 

4. Можливість використання самомодифіковуваного (в тому 

числі переміщуваного) коду (під багатьма платформами вона 
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недоступна, оскільки запис в сторінки коду заборонений, в 

тому числі і апаратно, проте в більшості загальнодоступних 

систем через їх вроджені вади є можливість виконання коду, 

що міститься в сегменті (секції) даних, куди запис 

дозволений). 

5. Максимальна адаптація для потрібної платформи. 

Недоліки мов асемблера. 

1. Великі обсяги коду, велике число додаткових дрібних 

завдань, менша кількість доступних для використання 

бібліотек в порівнянні з мовами високого рівня. 

2. Трудомісткість читання і пошуку помилок (хоча тут багато 

що залежить від коментарів і стилю програмування). 

3. Часто компілятор мови високого рівня, завдяки сучасним 

алгоритмам оптимізації, дає більш ефективну програму (по 

співвідношенню якість / час розробки). 

4. Непереносимість на інші платформи (крім сумісних). 

5. Асемблер складніший для спільних проектів. 
 

 

3.2. Синтаксис асемблера 
 

Синтаксис загальних елементів мови. На відміну від мов 

програмування високого рівня, де основним елементом мови є 

оператор, синтаксично програма на асемблері складається з 

послідовності рядків. Рядок – це основна одиниця асемблерної 

програми.  

Синтаксис рядка схематично може бути зображений у вигляді 

діаграми на рис. 3.1 (пунктир позначає на діаграмі необов’язковій 

елемент; тобто рядок також може бути пустим). 
 

Макрокоманда

Директива

Команда Коментар

Рядок

 
 

Рис. 3.1. Синтаксис рядка 
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Коментар зображується наступною діаграмою (рис. 3.2): 

 

Символи

Коментар

;
 

 
Рис. 3.2. Синтаксис коментаря. Символи можуть будь-якими 

 

Команда – це вказівка виконати інструкцію процесора (рис. 3.3). 

 

Ім’я 

команди

Команда

Операнд 1Мітка :

,  Операнд 2

,  Операнд N
 

 
Рис. 3.3. Синтаксис команди 

 

 Наприклад, команда mov EAX, 5 дає вказівку процесору записати 

в регістр EAX безпосереднє значення 5. 

Директива – це команда, яка виконується транслятором під час 

обробки програми і має наступний синтаксис (рис. 3.4): 

 

 

Ім’я 

директиви

Директива

Аргумент 1Мітка 

,  Аргумент 2

,  Аргумент N
 

 

Рис. 3.4.Синтаксис директиви 
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В наведених синтаксичних діаграмах в якості необов’язкового 

елемента присутня мітка (рис. 3.5). 

 

Буква

Буква

Цифра

Мітка

 
 

Рис. 3.5. Синтаксис мітки 

 

Поняття букви в асемблері включає в себе всі латинські літери, 

причому за замовчуванням великі та малі літери не розрізняються, а 

також символи @, $, &, _,?. Цифри – арабські від 0 до 9. 

 

 

3.3. Структура програми мовою асемблера 

 

Структуру програми з сегментами розглянемо на конкретному 

прикладі, а саме, на традиційній програмі “Hello World”. Запишемо 

цю програму мовою асемблера для транслятора FASM (лістинг 3.1) 

 

Лістинг 3.1  

 

Приклад програми на мові асемблера для DOS 

 
format MZ    ;Файл для виконання у DOS (MZ EXE)  

entry code_seg: start ;Точка входу  

stack 200h   ;Розмір стека 

 
;---------------------------------------------------------------------- 
 
segment data_seg    ;Cегмент даних  

msg db 'Hello',0dh,0ah,'World!$' ;Рядок 

 
;---------------------------------------------------------------------- 
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segment code_seg  ;Сегмент коду  

start:     ;Початок виконання програми 

 mov ax, data_seg ;\ 

 mov ds, ax  ;/ Ініціалізація регістра DS 

 

 mov ah, 9   ;\ 

 mov dx, msg  ; > Виведення рядка 

 int 21h   ;/ 

 

 mov ah, 4Ch  ;\ 

 int 21h   ;/ Завершення програми 

 

З наведеного прикладу видно, що по суті програма складається з 

визначень сегментів, які починаються з директиви segment. 

Сегментом називається частина програми, яка має містити 

сукупність логічно однорідної інформації. 

Типовий набір сегментів програми містить сегмент даних і 

сегмент команд (в наведеному прикладі – це сегменти з іменами 

data_seg і code_seg відповідно). 

Опис сегмента починається з директиви segment, перед якою 

вказується ім’я сегмента. 

Закінченням сегменту є або початок наступного за ним, або 

закінчення програми. 

Поза сегментами вказуються директиви транслятора, що 

визначають загальні особливості трансляції програми. У прикладі це 

такі директиви: 

format MZ – інформує транслятор про створення файлу для 

виконання у DOS; 

entry – задає точку входу у сегменті коду з ідентифікатором 

code_seg після якої з мітки start почнеться виконання коду програми; 

stack – вказує розмір стеку в байтах. 

Сегменти можуть описуватися в будь-якій послідовності, 

причому кількість сегментів даних і команд не обмежується. Сегмент 

стека обов’язково буде присутнім, і він завжди єдиний. 

Максимальний розмір сегмента обмежений (для DOS він не 

перевищує 2
16

 байт). 
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3.4. Директиви асемблера 

 

Директиви асемблера можна класифікувати наступним чином 

(рис. 3.6): 

 

Директиви

Режимів

трансляції

Секціонування

програми

Резервування

данних

Макро-

засобів
Інші

 
 

 

Рис. 3.6. Класифікація директив асемблера 

 

 

Директиви режимів трансляції. Директиви визначення 

загального режиму трансляції визначають глобальні особливості 

трансляції, які повинні враховуватися при обробці тексту програми. 

Транслятор FASM використовує тільки директиви, що визначають 

тип процесора: 

Директиви типу процесора визначають, які регістри процесора, 

режими адресації та команди дозволено використовувати в програмі. 

Приклади цих директив: 

 

format console – вказує транслятору FASM створити 

консольний додаток для 32-розрядної Windows; 

format console PE64 – теж саме для 64-розрядної Windows. 

 

Директиви макрозасобів. Директиви макрозасобів дозволяють 

при написанні програми оперувати заздалегідь заготовленими 

фрагментами текстів. Детальний розгляд макрозасобів не входить до 

мети цього посібника, тому обмежимося їх класифікацією (див. 

рис. 3.7). 
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Директиви макрозасобів

Макрокоманди
Блоки

повторень

Умовна

трансляція
Допоміжні

 
 
 

Рис. 3.7. Класифікація директив макрозасобів 

 

Синтаксис макрокоманди (макровизначення або макросу) 

схематично зображено на рис. 3.8: 

 

Ім’я 

макрокоманди

Макрокоманда

Аргумент 1Мітка : 

,  Аргумент 2

,  Аргумент N
 

 

Рис. 3.8. Синтаксис макрокоманди 

 

Зверніть увагу, що макрос замінюється транслятором FASM 

машинними кодами тількі в місці його застосування. 

Для приклада оформимо в якості макросів дві ділянки 

попереднього кода: 

 
macro .end   ;Макрос виходу з програми  
{ 
 mov ah, 4Ch  ;Тільки оголошення макросу, 
 int 21h   ;код не генерується 
} 

 

Для другого приклада оформимо макрос з рядковим вхідним 

параметром str: 
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macro print_str str  ;Макрос виведення рядка 
{ 
 mov ah, 9 
 mov dx, str 
 int 21h 
} 
 

Прикладом застосування другого макросу є рядок програми 

print_str msg, де msg є адресою першого символу рядка, що 

виводиться. 

Макрос з двома параметрами може мати такий вигляд: 

 
 macro mov_mem mem1,mem2 
 { 
  push   mem2 
  pop   mem1 
 } 
 

Цей макрос можна викликати наступним чином: 
 

 mov_mem  var1, var2 
 

Він дозволяє скопіювати значення з однієї області пам’яті в іншу за 

допомогою однієї макрокоманди mov_mem. 

Сегменти програми можуть описуватися традиційною 

директивою segment, як показано в попередньому прикладі, із 

застосуванням макросів. 

Наприклад, попередня програма з використанням макросів 

виглядає таким чином: 

 
Лістинг 3.2  

Приклад програми на мові асемблера 

format MZ 
entry code_seg: start   ;Точка входу 
stack 200h     ;Розмір стека 
 
macro .end     ;Макрос виходу з програми  
{ 
 mov ah, 4Ch   ;Тільки оголошення макросу, 
 int 21h    ;код не генерується 
} 
macro print_str str   ;Макрос виведення рядка 
{ 
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 mov ah, 9 
 mov dx, str 
 int 21h 
} 
macro .init    ;Макрос ініціалізації DS 
{ 
 mov ax, data_seg 
 mov ds, ax 
} 
macro .data { segment data_seg } 
macro .code { segment code_seg } 
;------------------------------------------------------------------------------- 
.data 
msg db 'Hello',0dh,0ah,'World!$';  Рядок 
;------------------------------------------------------------------------------- 
.code 
start: 
.init 
 print_str msg   ;Виведення рядка 
.end 
 

В наведеному прикладі макрос .data замінює директиву segment 

data_seg, що починає опис сегмента даних, адреса початку якого 

задається макросом .init (в ньому використовується проміжний 

регістр, оскільки безпосередня пересилка командою mov ds,data_seg 

неможлива). Макрос .code замінює директиву segment code_seg, з 

якої розпочинається сегмент команд. 

 

Директиви резервування даних розміщують і, в разі 

необхідності, ініціалізують (тобто задають початкові значення) 

області пам’яті під дані програми. До них відносяться: 

db (Define Byte) – резервує область для однобайтових даних; 

dw (Define Word) – резервує область для двобайтових даних; 

dd (Define Double word) – резервує область для чотирибайтових 

даних; 

df (Define Far word) – резервує область для шестибайтових 

даних; 

dq (Define Quad word) – резервує область для восьмибайтових 

даних; 

dt (Define Ten bytes) – резервує область для десятибайтових 

даних. 
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Формат цих директив однаковий. Схематично цей формат 

зображено на рис. 3.9. 

 

db

Резервування даних

Значення 1Мітка 

,  Значення 2

,  Значення N

dw

dd

df

dq

dt
 

 
Рис. 3.9. Директиви резервування даних 

 

 

Значення на схемі – це одно, або декілька значень ініціалізації, в разі 

завдання масиву.  

 Синтаксис значення ініціалізації показаний на рис. 3.10. 

 

?

Значення 

ініціалізації

Піддиректива

повторення

‘ Символи ‘

Вираз
 

 

Рис. 3.10. Синтаксис значення ініціалізації 
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На цій схемі позначка ? – означає довільне значення 

(неініціалізоване); вираз – це будь-який вираз, значення якого може 

підрахувати транслятор. Наприклад, допустимими виразами є: 

15, 8Ch, 1010b – числа, записані в десятковій, шістнадцятковій і 

двійковій системах числення, відповідно; 

(15 + 8 * 6) / (4 + 4) – при трансляції буде замінено на число 7; 

A + 7 * 9 + 5 / 2– (A–B) / (4 + 2 * 5) – у виразах можуть брати 

участь мітки, які вказують на числові значення, визначені в програмі. 

Тут A і B – саме такі мітки. 

Конструкція повторення дозволяє заповнити область пам’яті 

значеннями, що повторюються. Її синтаксис зображений на рис. 3.11. 

 

Кількість 

повторень

Піддиректива

повторення

Значення 1

,  Значення 2

,  Значення N

dup ( )

 
 

Рис. 3.11. Синтаксис конструкції повторення 

 

Для цього використовують ключове слово DUP (duplicate – 

повторювати, дублювати). Кількість повторень на схемі – це число, 

що визначає, скільки разів буде повторений список значень 

ініціалізації, вказаний в круглих дужках. 

Таким чином, директива, що наведена в прикладі програми: 

 

msg db ‘Hello’, 0dh, 0ah, ‘World!$’ 

 

резервує область пам’яті з 14 байтів, розміщує в них коди символів, а 

значення мітки msg буде адресою першого байта цієї ділянки пам’яті 

(рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Вміст ділянки пам’яті 

 

Директива dw відрізняється від db тим, що розміщує значення 

ініціалізації не в байтах, а в словах, dd – в подвійних словах і т. д.  

Загальний формат директиви резервування даних виглядає так: 

 

[<ім’я>] Dx <вираз> 

 
Таблиця 3.1 

Значення поля <вираз> в директиві резервування даних 

 
«Вираз» може бути: Приклад 

Ініціалізованою змінною 

(константою) 

Perem1    db   100  

Послідовністю ініціалізованих 

змінних (констант), тобто 

масивом 

array db 1,2,3,4,5 ;директива заповнює 

вказаними значеннями 5 байтів і позначає 

адрес першого з цих байтів (який має 

значення 1) міткою array 

Масивом двобайтових 

значеннь 

Massiv dw 260,2,3,4,5 ;5 елементів, кожен по 2 

байти 

Рядком символів Message db "Результат виконання програми" 

Знаком ? (означає 

резервування пам’яті без 

ініціалізації, тобто без 

надання початкового 

значення). 

Pole db ?  

(В пам’яті цей байт буде ініціалізований 

значенням 00h) 

Директивою повторення dup  Massiv1 dw 5 dup (0) ;масив з п’яти нулей 

Massiv2 db 10 DUP(0),10 DUP (1) ;масив з 

десяти «0» и десяти «1» 

Massiv3 db 3 DUP(0),1,1 ;масив з трьох «0» та 

двох «1» 

Massiv4 db 100 DUP(?) ;масив зі ста 

невизначених значень 

Stroka  db 10 DUP(‘ ‘) ;рядок з десяти пробілів 
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Розділ 4. 

ПРАКТИКУМ 

 

4.1. Технологія створення та налагодження програми  

на мові асемблера  

 

Транслятор з мови асемблера в команди машинної мови 

(асемблер) може створювати лістинг програми з адресами змінних та 

командами. Найбільш відомі в цей час компілятори мови асемблера 

FASM і MASM64. У даному розділі використовується перший з них. 

Короткі відомості про роботу з MASM64 наведені в додатку Б. 

При розробці реальних програм на мові асемблера під 

операційною системою (ОС) Windows треба мати на увазі, що процес 

розподілу комірок пам'яті для збереження чисел і кодів команд 

виконується автоматизовано. 

Етапи розробки програми на мові асемблера такі: 

1) підготовка (або внесення змін) вихідного тексту програми; 

2) отримання файлу програми, призначеного для виконання; 

3) налагодження програми (виправлення помилок). 

Зазвичай ці етапи циклічно повторюються, оскільки при 

виявленні помилок на 2 та 3 етапах доводиться повертатися до 

першого етапу і вносити зміни в текст програми для виправлення 

помилок. 

 

 

4.1.1. Структура файлу програми на асемблері в середовищі 

FASM 

 

Процес виконання програм на мові асемблер складається із двох 

кроків:  

1. Перетворення (assembling) вихідного тексту програми у файл, 

призначений для виконання (з розширенням .EXE або .DLL). 

Вихідний файл програми на асемблері має розширення .ASM. Він є 

звичайним текстовим файлом, який можна створити за допомогою 

стандартної програми «Блокнот», а потім змінити розширення файлу 

з .TXT на .ASM. Але вихідний файл можна створити і у самій 

програмі, яка буде перетворювати текст програми у файл, 

призначений для виконання, тоді розширення .ASM для файлу, який 

містить текст програми буде додано автоматично. В якості такої 
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програми можна використати FASMW.EXE, яку можна завантажити 

наприклад, з архіву http://flatassembler.net/fasmw17302.zip. 

3. Покрокове виконання (debugging) коду створеного 

користувачем за допомогою налагоджувача (x64dbg). Якщо код не 

містить помилок, до нього можна додати процедури перетворення 

його результатів (вихідні дані для розрахунків зазвичай розміщують в 

комірках пам’яті) у символьні рядки, тільки тоді виконання 

налагоджувачем стане не потрібне, а рядки можна виводити 

використовуючи Application Programming Interfaces тієї ОС, в якої 

буде запускатися машинний код. Це дозволяє суттєво зменшити 

об’єм програми, та уникнути врахування відмінностей взаємодії з 

апаратним забезпеченням. Наприклад, для Windows API призначений 

макрос invoke який дозволяє використати функцію ExitProcess з 

Windows бібліотеки USER32.DLL, що дозволить коректно завершити 

виконання програми та повернутись до ОС. При необхідності можна 

підключати інші системні бібліотеки, наприклад KERNEL32.DLL для 

використання функції WriteConsole, яку можна застосувати для 

виводу символьного рядка у консоль (лістинг 4.1). 

 
Лістинг 4.1 

Приклад програми на асемблері 

 
format PE64 console 
entry start 
include 'win64a.inc' 
message db 'Win API program',0 
   .length = $ - message 
hOut dd ? 
start: 
invoke GetStdHandle, STD_OUTPUT_HANDLE 
mov [hOut], eax 
   invoke WriteConsole, [hOut], message, message.length, 0, 0 
       invoke ExitProcess,2 
section '.idata' import data readable writeable 
       library kernel32,'KERNEL32.DLL' 
       include 'api\kernel32.inc' 

 

Текст вихідного файлу з розширенням .ASM можна створювати 

в будь-якому текстовому редакторі. 
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Асемблерна програма (рис. 4.1) може бути розділена на секції 

(section): коду (code), даних (data), неініціалізованих даних та 

констант. 

 

 

 
Рис. 4.1. "Каркас" програми, розділенної на секції 

 

Секція коду містить робочий код програми (executable).  

Секція даних містить дані, доступні для читання та запису 

(writable). Вся секція даних включається у виконуваний файл с 

розширенням .EXE (executable файл) і може бути ініціалізована 

(тобто дані програми мають початкові значення). Для 

неініціалізованих даних резервується частина пам'яті. 

Секція констант доступна тільки для читання (readable). 
 

На рис. 4.1 використані також такі елементи каркасу: 

 console – вказівка FASM створити консольний додаток (PE64 – для 

64 розрядної Windows, а PE – для 32 розрядної). 

 start: – точка входу у програму, тобто це перша мітка, з якої 

почнеться виконання коду користувача. Мітка це будь-яка 
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унікальна послідовність символів (не може бути числом або вже 

існуючою командою), яка після розміщення машинних кодів у 

пам’яті буде вказувати на адресу константи, змінної і так далі. 

Якщо мітка вказує на якусь команду після неї ставиться двокрапка. 

Зазвичай використовуються змістовні мітки, для полегшення 

роботи програмісту з вихідним кодом. У машинному коді їх імена 

не зберігаються. 

 після крапки з комою (;) розміщують коментар для роз’яснення 

складних місць, який також у машинному коді не зберігається. 

Середовище FASM таку інформацію ігнорує. 
 

Для компіляції програми в програмному середовищі 

FASMW.EXE потрібно вибрати пункти меню Run  Compile, або 

натиснути клавіші <Ctrl> та <F9>. Це дозволяє вказати на першу 

помилку (якщо вона є), або при відсутності помилок отримати EXE-

файл (рис. 4.2) в тому же каталозі, що і вихідний файл. 

 

 
 

Рис. 4.2. Повідомлення про успішну компіляцію 

 

 

4.1.2. Налагодження програм за допомогою налагоджувача 

x64dbg 

 

Налагоджувач (debugger) призначений для покрокового 

виконання програми, відстеження переходів, тощо. У разі 

необхідності він дозволяє модифікування значень змінних в процесі 
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виконання програми, встановлення і видалення контрольних точок та, 

у разі присутності, умов зупинок і так далі. 

Перевагою використання x64dbg є віконний графічний 

інтерфейс. Недоліком є можливість роботи тільки з файлами з 

розширенням .EXE або .DLL. Для роботи з файлами типу .BIN 

(.COM), що містять односегментний 16-розрядний машинний код, 

потрібен налагоджувач під DOS типу INSIGHT. 

Дампи пам'яті (від англ. Dump – вміст пам'яті в тому форматі, в 

якому він зберігається) можна виводити для відслідковування зміни 

даних, які зберігаються в пам’яті, в шістнадцятковому форматі та 

інших (наприклад, у символьному) форматах.  

Вбудований в x64dbg аналізатор розпізнає команди в 

машинному коді користувача, наочно показує мнемокоди, умовні 

переходи, цикли, тощо.  

У випадку аналізу машинного коду програми, для якої вихідний 

текст з якоїсь причини відсутній, x64dbg надає великі можливості в 

області пошуку: є можливість шукати одну процесорну команду або 

ж цілу їх послідовність, константи, двійкову або текстову 

послідовність байтів.  

Налагоджувач підтримує роботу зі всіма можливими видами 

точок зупинок (breakpoints). Крім цього підтримується перегляд  і 

модифікація значень в регістрах і за конкретними адресами пам'яті.  

При запуску файлу x96dbg.exe потрібно вибрати розрядність 

налагоджувача. Якщо при створенні програми використовувалась 

вказівка PE64, то для її налагодження потрібен x64dbg (рис. 4.3): 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Вибір розрядності налагоджувача 

 

Після вибору відкриється головне вікно програми (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Головне вікно програми 

 

Для відкриття файлу необхідно вибрати Файл  Открыть, або 

натиснути кнопку для швидкого доступу (рис. 4.5), або натиснути 

клавішу <F3>: 

 
 

Рис. 4.5. Пункт головного меню та іконка для відкриття файлу 

 

Розглянемо три частини головного вікна налагоджувача: 

1. Дизасембльований код (рис. 4.6). Вікно має три частини:  

 ліву, що наочно показує умовні та безумовні переходи у 

вигляді стрілок (які вказують інструкцію, на яку перейде 

виконання програми у випадку якщо умова, що задана у 

вигляді прапорів стану або лічильника циклів ECX/CX/CL 

процесора, буде виконана); 

 центральну з машинним кодом (адресами та вмістом комірок 

зовнішньої пам’яті, в яких розміщені інструкції); 

 праву з мнемоніками та операндами, які були отримані 

налагоджувачем завдяки аналізу машинного коду. 
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Рис. 4.6. Дизасембльований код програми 

2. Регістри та прапори (рис. 4.7). 

Це вікно знаходиться в правій верхній частині налагоджувача, і 

відображає вміст регістрів та прапорів стану процесора.  

 

Рис. 4.7. Вікно регістрів та прапорів 

 

3. Дамп (рис. 4.8): 

 

 
 

Рис. 4.8. Вікно дампу 
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У налагоджувачі доволі часто будуть використовуватися 

команди, що як і команда відкриття файлу, можуть бути вибрані 

трьома способами: за допомогою меню, або кнопки на панелі 

управління (рис. 4.9), або натисненням певної комбінації клавіш. 

 

 
 

Рис. 4.9. Кнопки на панелі управління 

 

1) Кнопка , або вибір пунктів меню Отладка  Выполнить 

до пользовательского кода, або натискання клавіш <Alt> та <F9> 

дозволяє автоматично виконати машинний код у відкритому файлі до 

точки входу (тобто до першої команди користувача) та зупинитись. 

2) Кнопка , або вибір пунктів меню Отладка  Шаг с 

заходом, або натиснення клавіші <F7> дозволяє виконати одну 

машинну команду та зупинитись. 

3) Кнопка , або вибір пунктів меню Отладка  Шаг с 

обходом, або натиснення клавіші <F8> дозволяє виконати один рядок 

мнемокоду (якщо це виклик підпрограми, то виконати її повністю) та 

зупинитись. 

 

 
 

Рис. 4.10. Закладка «Карта памяти» 
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Якщо програма зберігає у зовнішній пам’яті вихідні дані або 

результати, то у процесі налагодження можна відстежувати їх 

значення, якщо вибрати закладку , або пункти меню Вид 

 Карта памяти, або натиснути клавіші <Alt> та <M> (рис. 4.10). 

Після цього потрібно обрати для перегляду потрібну секцію 

(наприклад '.data' для EXAMPLE1.EXE) і отримати значення усіх 

змінних (констант) у порядку їх переліку у обраній секції (рис. 4.8). 

Якщо у програмі наявний цикл і потрібне автоматичне (не 

покрокове) виконання усіх його ітерацій то необхідно вибрати кнопку 

 або пункти меню Отладка  Выполнить або натиснути клавішу 

<F9>. Встановити точку зупинки у потрібному місці (наприклад, 

після циклу) можна за допомогою вказання потрібного місця 

програми (наприклад, натисканням лівої кнопки миші).  

Відповідна позиція відмітиться червоним кольором, що означає, 

що на неї встановлена безумовна точка зупинки. Повторне 

натискання лівої кнопки миші на цьому ж місці програми усуває 

відмітку червоним кольором позиції та точку зупинки з неї. 

Якщо автоматичне виконання програми займає довгий час 

можна примусово тимчасово зупинити її виконання натиснув <F12>. 

 Повторне натискання <F12> запустить програму з поточного 

місця (вказується символом ►), яка буде виконуватися до наступної 

точки зупинки або її виконання не припиниться за будь-яких інших 

причин (відбудеться виключення, наприклад, ділення на 0). Коли 

програма призупинена, в нижньому лівому кутку налагоджувача 

відображається слово Paused. 

 
 

 

4.2. Лабораторні роботи 
 

Робота 1. Обчислення цілочисельних арифметичних виразів 

 

Мета роботи: набути практичних навичок складання, 

налагодження та виконання програм, написаних мовою асемблера для 

програмування арифметичних операцій для процесорів архітектури 

х86-64. 
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Загальні відомості 

 

В роботі вивчаються наступні арифметичні команди (див. 

підрозділ 2.4.2). Нижче наведені додаткові відомості про них, 

необхідні для виконання лабораторної роботи.  
 

Команди додавання: 

inc операнд (інкремент – збільшення значення операнда на 1); 

add операнд_1,операнд_2 (операнд_1 ← операнд_1 + 

операнд_2), 

adc операнд_1,операнд_2 (операнд_1 ← операнд_1 + 

операнд_2 + значення прапора переносу CF). 
 

Команди віднімання: 

dec операнд (декремент – зменшення значення операнда на 1), 

sub операнд_1,операнд_2 (операнд_1 ← операнд_1 − 

операнд_2), 

sbb операнд_1,операнд_2 (операнд_1 ← операнд_1 − операнд_2 

− значення_прапора CF). Віднімання виконується в комп'ютері за 

методом додавання з двійковим доповненням: для 2-ого операнда 

встановлюються зворотні значення бітів і додається 1, потім 

виконується операція додавання з першим операндом.  
 

Залежно від розміру і типу операндів, що беруть участь в 

операціях додавання і віднімання, можливі наступні ситуації:  

• додавання/віднімання регістр - регістр;  

• додавання/віднімання пам'ять - регістр;  

• додавання/віднімання регістр - пам'ять;  

• додавання/віднімання регістр - безпосереднє значення;  

• додавання/віднімання пам’ять - безпосереднє значення.  
 

При виконанні операцій додавання/віднімання для отримання 

правильного результату необхідно контролювати стан прапорів CF і 

OF:  

• CF=OF=0  результат вірний і є додатним числом;  

• CF=1, OF=0  результат вірний і є від’ємним числом;  

• CF=OF=1  результат невірний і є додатним числом, хоча 

вірний результат повинен бути від’ємним (для коректування 

необхідно збільшити розмір результату в два рази і заповнити це 

розширення нульовим значенням);  
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• CF=0, OF=1  результат невірний і є від’ємним числом, хоча 

вірний результат  додатний (для коректування необхідно 

збільшити розмір результату в два рази і провести розширення 

знаку).  
 

Команди множення двійкових чисел  

mul співмножник_1  множення двійкових чисел без знаку 

Другий операнд-співмножник задається неявно. Його місце 

розташування фіксоване та залежить від розміру співмножників 

(табл. 4.1).  
Таблиця 4.1  

Розташування операндів та результату при множенні 
 

Перший 

співмножник 
Другий спів 

множник 
Результат 

Байт AL 
16 бітів в АХ 

AL – молодша частина результату;  

АН – старша частина результату 

Слово АХ 
32 біта в парі DX:AX 

AX – молодша частина результату; 

DX – старша частина результату 

Подвійне слово EAX 
64 біти в парі EDX:EAX 

EAX – молодша частина результату; 

EDX – старша частина результату 

Почетверене 

слово  
RAX 

128 бітів в парі RDX:RAX 

RAX – молодша частина результату; 

RDX – старша частина результату 
 

 

imul операнд_1[, операнд_2, операнд_3]  множення двійкових 

чисел зі знаком. Особливістю команди imul є лише формування 

знаку. Якщо результат  поміщається в одному регістрі (CF=OF=0), то 

вміст другого регістру (старшої частини) є розширенням знаку. Якщо 

CF=OF=1 знаком результату є знаковий біт старшої частини 

результату, а знаковий біт молодшої частини є значущим бітом 

двійкового коду результату.  

Існує три форми запису цієї команди в залежності від того, 

скільки операндів указано.  

Перша форма – тільки один операнд. Команда працює однаково, 

як і команда mul, тільки множення відбувається з урахуванням знаку.  

Друга форма: imul операнд1, операнд2.  
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В якості першого операнда може виступати тільки регістр, а 

другим операндом може бути регістр, значення у пам’яті або 

безпосереднє значення. Операнди можуть бути будь-якого розміру, 

але якщо другий операнд – безпосереднє значення, то воно не може 

бути розміром більше 4 байтів (максимальне можливе значення 2
31

–

1). Перший операнд помножується з урахуванням знака на другий, і 

результат зберігається у першому операнді.  

Третя форма: imul операнд1, операнд2, операнд3.  

В якості першого операнда також може виступати тільки 

регістр, а другим операндом може бути регістр або значення у 

пам’яті. Третій операнд може бути тільки безпосереднім значенням і 

також не може мати розмір більше 4 байтів. Операнди можуть бути 

будь-якого розміру. При застосуванні цієї форми команда помножує з 

урахуванням знака другий операнд на третій і результат зберігається 

у першому операнді.  
 

Команда mul встановлює прапори OF і CF в нуль, якщо старша 

частина результату (АН, DX, EDX, RDX) дорівнює нулю; в будь-

якому іншому випадку ці біти встановлюються в одиницю. 

При використанні команди imul в першій формі прапори OF і 

CF встановлюються в 1, якщо будь-які значущі біти переносяться до 

старшої частини результату (АН, DX, EDX, RDX), і в 0, якщо у 

старшу частину результату переносів не було. Таким чином, якщо 

прапори OF і CF скинуті, то результат може бути прочитаним тільки з 

молодшої частини, і він буде вірним. 

При використанні команди imul в другій і третій формі прапори 

OF і CF встановлюються в одиницю, якщо розмірність результату 

більше, ніж розмір операнда, зазначеного в якості результату. Таким 

чином, якщо після операції множення виставлені прапори OF і CF, 

значить, добуток в операнді результату невірний (усічений). 
 

Команди ділення двійкових чисел  

div дільник - ділення чисел без знаку. 

idiv дільник - ділення чисел із знаком. 

Дільник може знаходитись в пам’яті або в регістрі та мати 

розмір 8, 16, 32 чи 64 біта. Місце розташування діленого фіксоване та 

залежить від розміру операндів. Результатом команди ділення є 

значення частки та залишку. Варіанти розташування та розмірів 

операндів показані в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2  

Розташування операндів та результату при діленні 
 

Ділене Дільник Частка Залишок 
Слово (16 біт) в регістрі 

АХ 
Байт в регістрі чи 

у комірці пам’яті 
Байт в регістрі 

AL 
Байт в регістрі 

AH 
Подвійне слово (32 біта), 

в DX – старша частина, в 

АХ – молодша частина 

Слово (16 біт) в 

регістрі чи в 

комірці пам’яті 

Слово (16 біт) 

в регістрі АХ 
Слово (16 біт) 

в регістрі DX 

Почетверене слово (64 

біт), в EDX – старша 

частина, в ЕАХ – 

молодша частина 

Подвійне слово 

(32 біта) в 

регістрі чи 

комірці пам’яті 

Подвійне 

слово (32 біта) 

в регістрі 

ЕАХ 

Подвійне 

слово (32 біта) 

в регістрі EDX 

Подвійне почетверене 

слово (128 біт), в RDX – 

старша частина, в RАХ – 

молодша частина 

Подвійне слово 

(64 біта) в 

регістрі чи 

комірці пам’яті 

Подвійне 

слово (64 біта) 

в регістрі 

RАХ 

Подвійне 

слово (32 біта) 

в регістрі 

RDX 
 

Після виконання команди ділення вміст прапорів невизначений, 

але можливе виникнення переривання з номером 0 − «ділення на 

нуль». Цей вид переривання відноситься до так званих виключень і 

виникає всередині процесора через деякі аномалії у обчислювальному 

процесі. Ділення на нуль може виникнути з наступних причин: 

• дільник дорівнює нулю; 

• частка не входить у відведену під неї розрядну сітку, що 

може трапитись: 

• при діленні діленого величиною в слово на дільник 

величиною в байт, причому значення діленого більше ніж у 2
8
 

разів більше значення дільника; 

• при діленні діленого величиною в подвійне слово на 

дільник величиною в слово, причому значення діленого більш 

ніж у 2
16 

разів більше від значення дільника; 

• при діленні діленого величиною в почетверене слово на 

дільник величиною в подвійне слово, причому значення діленого 

більш ніж у 2
32

 разів більше значення дільника. 

• при діленні діленого величиною в подвійне почетверене 

слово на дільник величиною в почетверене слово, причому 

значення діленого більш ніж у 2
64

 разів більше значення дільника. 

У загальному випадку будь-яка інструкція з архітектури x86, яка 

допускає операнди 16-розрядного або 32-розрядного розміру, в 

довгому режимі також дозволяє використовувати 64-розрядні 

операнди. 
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Якщо будь-яка операція виконується в 32-розрядних регістрах 

загального призначення в довгому режимі, верхні 32 біта 64-бітних 

регістрів, що містять їх, заповнюються нулями. Це відрізняє їх від 

операцій з 16-бітними або 8-бітними частинами цих регістрів, які 

зберігають верхні біти. 
 

Команди перетворення типів 

Команди перетворення типу особливо корисні при роботі з 

цілими зі знаком, так як вони автоматично заповнюють старші біти 

операнда. Подібне перетворення іноді називається операцією 

розповсюдження знаку.  

Команди перетворення, які функціонують з фіксованими 

регістрами: 

• cbw – перетворення байту (в регістрі AL) на слово (в регістрі 

АХ) шляхом розповсюдження значення старшого біту AL на всі 

біти регістру АН; 

• cwd – перетворення слова (в регістрі АХ) на подвійне слово (в 

регістрах DX:AX) шляхом розповсюдження значення старшого біту 

АХ на всі біти регістру DX; 

• cwde – перетворення слова (в регістрі АХ) на подвійне слово 

(в регістрі ЕАХ) шляхом розповсюдження значення старшого біту 

АХ на всі біти старшої половини регістру ЕАХ; 

• cdq – перетворення подвійного слова (в регістрі ЕАХ) на 

почетверене слово (в регістрах EDX:EAX) шляхом 

розповсюдження значення старшого біту ЕАХ на всі біти регістру 

EDX. 

• cdqe – перетворення подвійного слова (в регістрі ЕАХ) на 

почетверене слово (в регістрі RАХ) шляхом розповсюдження 

значення старшого біту ЕАХ на всі біти старшої половини регістру 

RАХ; 

• cqo – перетворення почетвереного слова (в регістрі RАХ) на 

подвійне почетверене слово (в регістрах RDX:RAX) шляхом 

розповсюдження значення старшого біту RАХ на всі біти регістру 

RDX. 
 

Команди розповсюдження знаку: 

• movsx операнд_1, операнд_2 – пересилання з 

розповсюдженням знаку (розширює 8-ми чи 16-ти розрядне 

значення операнд_2, яке може бути регістром або значенням у 

пам’яті, до 16-ти, 32-ох чи 64-ох розрядного значення в одному із 
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регістрів (це визначається його розміром), використовуючи 

знаковий біт операнд_2 для заповнення старших бітів операнд_1); 

• movzx операнд_1, операнд_2 – пересилання з розширеним 

нулем (розширює 8-ми чи 16-ти розрядне значення операнд_2 до 

16-ти, 32-ох чи 64-ох розрядного з очищенням (заповненням 

нулями) старших бітів операнд_1). 

• movsxd операнд_1, операнд_2 розширює знак подвійного 

слова операнда-джерела, будучи або 32-розрядним регістром, або 

значенням у пам'яті, в 64-розрядний операнд-приймач, який 

повинен бути регістром. Для розширення нуля не потрібна movszd, 

оскільки вона виконується автоматично будь-якими операціями з 

32-розрядними регістрами. 
 

Корисні команди 

• xadd приймач, джерело – обмін місцями та додавання 

(команда дозволяє виконати послідовно дві дії: обміняти значення 

приймача та джерела і помістити на місце операнда-приймача суму 

приймач + джерело). 

• neg операнд – заперечення з доповненням до двох (команда 

виконує зміну знака значення операнд. Фізично команда виконує 

одну дію: операнд = 0 – операнд, тобто віднімає операнд від нуля. 

Команду neg можна застосовувати для зміни знаку та віднімання 

від безпосереднього значення. Справа в тому, що команди SUB та 

SBB не дозволяють віднімати що-небудь із константи, так як 

константа не може бути операндом-приймачем для цих операцій. 

Тому дану операцію можна виконати за допомогою двох команд: 

 
neg rax ;зміна знаку значення у RАХ 
add rax, 340 ;фактично віднімання: RАХ←340–RАХ. 
 
 

Лістинг 4.2  

Програма на асемблері для обчислення виразу у=(а+b)/k, де а, b, k – 

знакові змінні розміром в байт. 

 
format PE console 
entry start 
section '.data' data writeable  
a db 5 
b db 40 
k db 2 
y dw ?  ;в цих комірках пам’яті отримаємо результат 
section '.text' code executable 
start: 
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mov al,[a] ;завантажуємо змінну a до акумулятору 
cbw  ;а+b може не поміститись у AL, розширюємо до AX 
movsx bx,[b] ;розширюємо змінну b до слова в інший спосіб 
add ax,bx ;а+b у регістрі AX 
idiv [k]  ;(а+b) div k отримаємо у AL та (а+b) mod k отримаємо у AH 
mov [y],ax ;значення AL переслати в комірку за адресою y, а AH – y+1 

 

 

У програмі на лістингу 4.2 ділене для команди idiv готується 

заздалегідь. Так як дільник має розмір байта, то ділене має бути 

словом. З урахуванням цього, складання здійснюється разом з 

перетворенням розміру результату в слово. Зокрема, розширення 

операндів зі знаком відбувається двома різними командами — cbw і 

movsx.  

Ця програма для 32 розрядного режиму процесора, яка 

використовує 8 розрядні дані. Вона буде працювати коректно навіть 

тоді, коли ми візьмемо максимально великі для цього розміру числа. 

Для збільшення розрядності даних 8 → 16 → 32 у випадку вимоги 

коректності роботи цієї програми на будь-яких числах в неї 

недостатньо змінити db → dw → dd, cbw → cwde → cdqe, ?X → E?X 

→ R?X, тому що, як видно з таблиці 4.2, при збільшенні розрядності 

при діленні замість використання тільки одного регістру AX разом з 

ним використовується ще DX → ?DX → RDX. Тому у випадку 

вимоги коректності роботи програми на будь-яких числах без аналізу 

прапорів стану процесора не обійтись. 

 

Завдання до лабораторної роботи 

 

1. Для FASM створити програму, яка виконує додавання або 

віднімання двох чисел у знаковому форматі, у результаті встановити 

прапори переповнення, переносу та нульового результату у регістрі 

прапорів (по одному). Перевірити встановлення прапорів при 

збільшенні розрядності.  

2. Створити програму за своїм варіантом арифметичного виразу 

(відповідно за номером студента в групі, табл. 4.5) в знакових 

форматах довжиною 32 та 64 біти. Проаналізувати хід виконання 

програми у налагоджувачі x64dbg.  
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Приклад виконання індивідуального завдання 

 

Завдання 

1. Створити програму в знакових форматах довжиною 32 та 64 

біти для обчислення виразу: y=(1+6*a-b/2)/(c+a/d). 

 

Результати  
Лістинг 4.3  

Програма на асемблері в 32-бітному форматі 

 
format PE console  
entry start 
section '.data' data writable 
 
a dd 30 ;(десяткове) = 1E (шістнадцяткове) 
b dd 60 ;(десяткове) = 3C (шістнадцяткове) 
c dd 25 ;(десяткове) = 19 (шістнадцяткове) 
d dd 3 
 
y dd 0  ; (1 + 6 * a - b / 2) / (c + a / d) 
 
section '.text' code executable 
start: 
mov eax,[b] ;завантаження значення змінної b в регістрі EAX 
cdq  ;поширення знака діленого в EAX на EDX 
mov ecx,2 ;безпосереднє завантаження в ECX для ділення 
idiv ecx ;EAX = 60 div 2 =  30 (дес.) = 1E (шістн.) 
mov ebx,[a] ;завантаження значення змінної a в EBX 
mov ecx,ebx ;копія значення змінної a в ECX 
imul ebx,6 ;EBX =  30 *  6 = 180 (дес.) = B4 (шістн.) 
inc ebx  ;EBX = 180 +  1 = 181 (дес.) = B5 (шістн.) 
sub ebx,eax ;EBX = 181 - 30 = 151 (дес.) = 97 (шістн.) 
mov eax,ecx ;значення змінної a в EAX (з пам'яті довше) 
cdq  ;поширення знака діленого в EAX на EDX 
mov ecx,[d] ;завантаження значення змінної d в ECX 
idiv ecx ;EAX =  30 div 3 =  10 (дес.) =  A (шістн.) 
mov ecx,[c] ;ECX завантаження значення змінної c в ECX 
add ecx,eax ;ECX =   25 + 10 =  35 (дес.) = 23 (шістн.) 
mov eax,ebx ;EBX = чисельник = 151 (дес.) = 97 (шістн.) 
cdq                      ;поширення знака діленого в EAX на EDX 
idiv ecx               ;EAX = 151 div 35 =  4 
mov [y],eax        ;EDX = 151 mod 35 = 11 (дес.) =  B (шістн.) 
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Зауваження 

Програма не буде коректно працювати з 32-бітними числами, 

якщо результат будь-якої операції з ними буде перевищувати 32 біта. 

 
Лістинг 4.4  

Програма на асемблері в 64-бітному форматі 

 

format PE64 console  
entry start 
section '.data' data writable 
 
a dq 30 ; (десяткове) = 1E (шістнадцяткове) 
b dq 60 ; (десяткове) = 3C (шістнадцяткове) 
c dq 25 ; (десяткове) = 19 (шістнадцяткове) 
d dq 3 
 
y dq 0; (1 + 6 * a - b / 2) / (c + a / d) 
 
section '.text' code executable 
start: 
mov rax,[b] ;завантаження значення змінної b в регістрі RAX 
cqo  ;поширення знака діленого в RAX на RDX 
mov rcx,2 ;безпосереднє завантаження в RCX для ділення 
idiv rcx ;RAX = 60 div 2 =  30 (дес.) = 1E (шістн.) 
mov rbx,[a] ;завантаження значення змінної a в RBX 
mov rcx,rbx ;копія значення змінної a в RCX 
imul rbx,6 ;RBX =  30 *  6 = 180 (дес.) = B4 (шістн.) 
inc rbx  ;RBX = 180 +  1 = 181 (дес.) = B5 (шістн.) 
sub rbx,rax ;RBX = 181 - 30 = 151 (дес.) = 97 (шістн.) 
mov rax,rcx ;значення змінної a в RAX (з пам'яті довше) 
cqo  ;поширення знака діленого в RAX на RDX 
mov rcx,[d] ;завантаження значення змінної d в RCX 
idiv rcx ;RAX =  30 div 3 =  10 (дес.) =  A (шістн.) 
mov rcx,[c] ;RCX завантаження значення змінної c в RCX 
add rcx,rax ;RCX =   25 + 10 =  35 (дес.) = 23 (шістн.) 
mov rax,rbx ;RBX = чисельник = 151 (дес.) = 97 (шістн.) 
cqo  ;поширення знака діленого в RAX на RDX 
idiv rcx ;RAX = 151 div 35 =  4 
mov [y],rax ;RDX = 151 mod 35 = 11 (дес.) =  B (шістн.) 

 

Зауваження 

Програма не буде коректно працювати з 64-бітними числами, 

якщо результат будь-якої операції буде перевищувати 64 біта. 
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Звіт має містити: 

1. Завдання. 

2. Програми у мнемокодах. 

3. Результати трасування (стан регістрів та прапорів) програми 

практичного завдання 1. 

4. Значення вихідних змінних та отримані результати для 

індивідуального завдання 2. 

 

Контрольні питання: 

1. Особливості виконання базових команд процесора Intel. 

2. Поняття про байти коду операції, способах адресації, 

регістрах і зміщеннях. 

3. Діапазон допустимих значень для цілочисельних змінних. 

4. Формат і правила застосування команд add і adc. 

5. Вплив на прапори команд add і adc. 

6. Формат і правила застосування команд sub і sbb. 

7. Вплив на прапори команд sub і sbb. 

8. Які команди перетворення ви знаєте? 

9. Які команди розширення розмірності операндів вам відомі? 

 

 

Робота 2. Організація умовних переходів 

 

Мета роботи: навчитися застосовувати команди умовної та 

безумовної передачі управління при написанні програм на асемблері. 

 

Загальні відомості 

 

Базові відомості про команди переходів наведені в підрозділі 

2.4.5. Нижче надаються додаткові відомості, необхідні для виконання 

лабораторної роботи.  

 

Команди безумовного переходу:  

 jmp  безумовний перехід на команду за новою адресою 

незалежно від стану прапорів процесора та регістра-лічильника 

ECX/CX/CL. Нова адреса команди завантажується в регістр-

лічильник команд EIP (IP, RIP) і виконання програмного коду триває 

вже з цієї адреси. Нове місце в програмі, звідки продовжиться 
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виконання програми, позначається міткою, яку FASM перетворює на 

адресу. 

При запуску 32-розрядної програми усі сегментні регістри 

встановлюються в одне й те ж значення; всі мітки і переходи 

вважаються близькими (near ptr) в діапазоні адрес до 4 Гбайт.  

Команду jmp можна використовувати не тільки для безумовного 

переходу в межах сегменту програмного коду, але і для організації 

розгалужень. Для цього застосовують один з форматів:  

jmp regl6, jmp reg32, jmp word ptr [regl6] або jmp dword ptr 

[reg32], де reg16 (reg32) − один з 16- або 32-розрядних регістрів.  

Для перших двох форматів адреса, за якою передається 

управління, повинна перебувати в одному з цих регістрів. Останні два 

формати команди jmp використовують механізм непрямої адресації, 

при цьому регістр містить адресу комірки пам'яті, в якій знаходиться 

адреса команди, яка отримує управління.  

Команда jmp може приймати в якості операнда як значення у 

пам’яті, так і безпосередньо адресу. Часто в якості операнда виступає 

безпосередньо адреса (тобто мітка). У такому разі компілятор 

аналізує близькість адреси і, якщо вона близька, то генерує короткий 

машинний код інструкції, тобто задає зміщення (відносно адреси 

наступної команди або початку сегменту). В протилежному випадку 

далекого (міжсегментного) переходу генерується довгий машинний 

код інструкції з використанням довгого покажчика на точку 

призначення (вміст сегментного регістра і регістра-покажчика 

команди). Короткий варіант інструкції може генеруватися тільки тоді, 

коли операнд не розташований у дужках (або не вказано ptr) и він не 

являється регістром. Короткий варіант інструкції використовується, 

коли відбувається перехід не далі ніж на 127 байт вперёд та 128 байт 

назад. 

 

Команди умовного переходу 

Процесор підтримує 18 команд умовного переходу, які 

дозволяють перевіряти: 

 стан арифметичних прапорів ZF, SF, CF, OF, що спрощує аналіз 

різниці між операндами зі знаком (більше або менше) або без 

знака (вище або нижче); 

 стан прапору PF,  

 рівність нулю вмісту регістра-лічильника ECX/CX/CL. 



118 

 

Команди умовного переходу мають однаковий синтаксис: 

 jcc мітка_переходу. Мнемокод усіх команд починається із 

символу j  від слова jump (стрибок). Замість символів cc (condition 

code) вказується конкретна умова, яка буде аналізуватися командою 

(рис. 4.3). В якості мітка_переходу в решті решт буде підставлена 

адреса переходу.  

 
Таблиця 4.3.  

Значення букв у мнемокоді команд умовного переходу 
 

Буква Що означає Переклад 
Для яких 

операндів 

E Equal Дорівнює 
Будь-які 

N Not Ні 

G Greater Більше 
Числа  

зі знаком 
L Less Менше 

A Above Вище (тобто більше) 
Числа  

без знаку 
B Bеlow Нижче (тобто менше) 

 

Перед командою умовного переходу попередньо повинна бути 

сформована умова, на підставі якої необхідно прийняти рішення. 

Джерелами такої умови можуть бути: 

 будь-яка команда, що змінює стан хоча б одного з прапорів ZF, 

SF, CF, OF, PF (наприклад, команда cmp, що порівнює значення 

двох операндів); 

 рівність або нерівність нулю вмісту регістра-лічильника 

ЕСХ/СХ. 
 

 cmp операнд_1 ,операнд_2 виконує віднімання операндів і за 

результатами порівняння оновлює стан прапорів CF, ZF, SF, OF, PF і 

AF, але на відміну від від sub/sbb не записує результат віднімання на 

місце першого операнда. Стан деяких прапорів, що оновлюються 

командою cmp, можна аналізувати командами умовного переходу jcc 

(табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4  

Перелік деяких команд умовного переходу, 

 що аналізують стан прапорів ZF, SF, CF, OF 
 

Типи  

операндів 
Команди 

Критерій умовного  

переходу 

Стан прапорів для 

переходу 

Будь-які 
JE/JZ операнд1 = операнд2 ZF=1 

JNE/JNZ операнд1 ≠ операнд2 ZF=0 

Зі знаком 

JL/JNGE операнд1 < операнд2 SF≠OF 

JLE/JNG операнд1 ≤ операнд2 (SF≠OF) або ZF=1 

JG/JNLE операнд1 > операнд2 (SF=OF) та ZF=0 

JGE/JNL операнд1 ≥ операнд2 SF=OF 

Без знаку 

JB/JNAE/JC операнд1 < операнд2 CF=1 

JBE/JNA операнд1 ≤ операнд2 CF або ZF=1 

JA/JNBE операнд1 > операнд2 CF та ZF=0 

JAE/JNB/JNC операнд1 ≥ операнд2 CF=0 

 

 jcxz мітка_переходу  перехід, якщо СХ нуль. 

 jecxz мітка_переходу  перехід, якщо ЕСХ нуль. 

Ці команди використовують при організації циклів й при роботі 

з ланцюжками символів. На відміну від інших команд передачі 

управління за умовою, команди jcxz/jecxz можуть адресувати тільки 

короткі переходи – на (–128) байт або на (+127) байт від наступної за 

нею команди. 
 

 test операнд_1 ,операнд_2. Формат цієї команди такий же, як і 

у команди cmp. Ця команда виконує операцію «логічне І» і змінює 

тільки прапори SF, ZF, PF.  

  

 

Завдання до лабораторної роботи 

  

Створити програму обчислення умовного виразу і виводу 

отриманого результату за своїм варіантом (табл. 4.6). 

Провести перевірку ділення на 0. 

 

Приклад виконання індивідуального завдання 

 

Завдання 
Створити програму обчислення умовного виразу 
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У задачі можливі дві ситуації ділення на нуль: b=0,  якщо a<b, та  

a=0, якщо a>b.  
 

Результати  
Лістинг 4.5  

format PE64 console 
entry start 
section '.data' data writable 
  a dd 2 
  b dd 2 
  x dd 0 
section '.text' code executable 
 
start: 
mov eax,[a]  ;заносимо в регістр значення а 
cmp eax,[b]  ;порівнюємо значення а і b  
    jl a1  ;перехід на мітку а1, якщо а<b 
    jg a2  ;перехід на мітку а2, якщо a>b 
    je a3  ;перехід на мітку а3, якщо a=b 
;==================== a<b ============================ 
 
a1: 
    cmp [b], 0  ;перевірка ділення на нуль 
    je exit  ;якщо b=0, то переходимо на вихід 
    sub eax,5 ;а-5 
    cdq   ;розширюємо регістр EAX  
    idiv [b]  ;ділимо на b: (a-5)/b 
    mov [x], eax ;заносимо значення результату 
    jmp exit  ;перехід на вихід 
;==================== a>b ============================ 
a2: 
    cmp [a], 0  ;перевірка ділення на нуль 
    je exit  ;якщо а=0, то переходимо на вихід 
    mov eax, [b] ;заносимо значення b в регістр ЕАХ 
    add eax, 2 ;b+2 
    cdq   ;розширюємо регістр EAX 
    idiv [a] ; ділимо на а 
    mov [x], eax ;заносимо значення результату 
    jmp exit 
;==================== a=b ============================ 
 
a3: 
    mov [x], -2 ;заносимо значення результату -2 
    mov eax, -2 
exit: 
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Звіт має містити: 

1. Завдання. 

2. Програму на асемблері. 

3. Результати тестування програми.  

 

Контрольні питання: 

1. Особливості виконання базових команд процесора Intel. 

2. Формат і правила застосування команд безумовного переходу. 

3. Команди умовного переходу. Організація розгалужень. 

4. В чому різниця в організації умовних переходів для знакових і 

беззнакових чисел. 

 

 

Робота 3. Організація циклів 

 

Мета роботи: Навчитися організовувати цикли на мові 

асемблер з використанням команд умовних переходів або операторів 

організації циклів. 

 

Загальні відомості 

 

Організувати циклічне виконання деякого фрагмента програми 

можна використовуючи команди умовної передачі управління (також 

може знадобитись команда безумовного переходу jmp). Для цього 

лічильник повторювання поміщають у деякий регістр і при кожному 

повторюванні значення цього лічильника зменшується на одиницю. 

Якщо значення лічильника дорівнює якійсь напереред заданій 

константі, наприклад 0, то виконання циклу закінчується. Тобто цикл 

організовують з використанням команди dec (декремент) та команди 

умовного переходу. Існує також спеціальні команди, наприклад loop, 

які спрощують організацію циклів. Загальні дані про них наведені в 

підрозділі 2.4.5. Нижче наведені додаткові відомості про них, 

необхідні для виконання лабораторної роботи.  
 

 loop мітка_переходу. Команда реалізує наступні дії: 

 декремент регістру ЕСХ/СХ; 

 порівняння регістру ЕСХ/СХ з нулем. Якщо вміст 

ЕСХ/СХ≠0, то керування передається на мітку переходу, 

якщо вміст ЕСХ/СХ=0, то керування передається наступній 

після loop команді. 
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 loope мітка_переходу та loopz мітка_переходу  повторити 

цикл, поки вміст ЕСХ/СХ≠0 та ZF=1. Це ідентичні команди.  

Ці команди реалізують наступні дії: 

 декремент регістра ЕСХ/СХ; 

 порівняння вмісту регістра ЕСХ/СХ з нулем і аналіз стану 

прапору нуля ZF. Якщо вміст ЕСХ/СХ≠0 і ZF=1, керування 

передається на мітку переходу, якщо вміст ЕСХ/СХ=0 або 

ZF=0, керування передається на наступну після них 

команду. 
 

 loopne мітка_переходу та loopnz мітка_переходу  

повторити цикл, поки вміст ЕСХ/СХ≠0 та ZF=0. Ці команди також 

ідентичні. 

Команди реалізують дії: 

 декремент регістра ЕСХ/СХ, 

 порівняння вмісту регістра ЕСХ/СХ з нулем і аналіз стану 

прапора нуля ZF. Якщо вміст ЕСХ/СХ≠ 0 і ZF=0, 

керування передається на мітку переходу, якщо вміст 

ЕСХ/СХ=0 або ZF=1, керування передається на наступну за 

loop команду. 

Команди loope/loopz і loopne/loopnz розширюють дію команди 

loop, додатково аналізуючи прапор ZF. Це дає можливість 

організувати достроковий вихід із циклу, використовуючи цей прапор 

як умову. Типове застосування цих команд пов'язане з операцією 

пошуку певного значення в послідовності або з порівнянням чисел. 

Конструкція високорівневої мови do має алгоритм виконання, 

наведений на рис. 4.11. 

 

  
Рис. 4.11. Алгоритм конструкції 

високорівневої мови do 

Рис. 4.12. Алгоритм конструкції 

високорівневої мови do while 
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На мові асемблеру її реалізація буде мати вигляд: 
 

loop_label: 
<Тіло циклу> ;Зміна стану прапорів (або ЕСХ/СХ) 

jcc loop_label ;Перевірка умови 

 

Тіло do буде виконано щонайменше один раз. 
 

Конструкція високорівневої мови do while має алгоритм 

виконання, наведений на рис. 4.12. 

На мові асемблеру буде мати вигляд 

 
loop_label: 
jcc exit ;Перевірка умови 

<Тіло циклу> ;Зміна стану прапорів (або ЕСХ/СХ) 
jmp loop_label 
exit 

 

Тіло while може бути не виконано ні разу. 

У більшості випадків для створення структур do while та інших 

потребується дві умови: 

1. зміна стану одного чи декількох бітів у регістрі прапорів (або 

ЕСХ/СХ); 

2. перевірка стану біта чи групи бітів (або ЕСХ/СХ) за 

допомогою команд умовного переходу і передачі управління 

на відповідну гілку програми. 

 

Завдання 

 

1. Згідно номеру свого варіанта (табл. 4.7) скласти програму 

організації циклів за допомогою команд умовного переходу і 

декременту. Порівняти з алгоритмом виконання конструкції while.  

2. Організувати цикли за допомогою команди loop. Початкове 

значення регістру ЕСХ/СХ розраховувати з варіанту програмно. 

3. Організувати цикли по типу алгоритму виконання конструкції 

do за допомогою команд асемблеру. 

 

Приклад виконання індивідуального завдання 

 

Завдання 
1. Скласти програми організації циклів для обчислення  
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Результати:  
Лістинг 4.6  

Програма на асемблері із застосуванням алгоритму 

реалізації конструкції while 
 

include '%fasm%\INCLUDE\win32ax.inc' 
.data 
 start_from=5 
 a dd 17 
 b dd 6 ;i+6 
.code 
 start: 
  mov ecx, [a] 
  mov ebx,0 
  mov edx, [b] 
  infinite_cycle: 
   cmp ecx, start_from-1 
   je exit 
   mov eax,ecx 
   add eax,edx 
   add ebx,eax 
   dec ecx 
  jmp infinite_cycle 
  exit: 
.end start 

 

Примітка: 

 

Для призначення системній змінній, наприклад fasm, каталогу 

розташування файлу FASMW.EXE треба зробити наступне: 

 обрати: «Панель управления\Все элементы панели 

управления\Система»,  

 далі натиснути на посилання: «Дополнительные параметры 

системы»,  

 вкладку «Дополнительно»,  

 кнопки «Переменные среды» та «Создать». 
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Лістинг 4.7 

Програма на асемблері із застосуванням команди loop  
 
include 'win32ax.inc'   
 start_from=5 
 end_at=17 
.code 
 start: 
  mov ebx,0 
  mov edx,end_at 
  mov ecx,end_at-start_from+1 ;кількість loop циклів 
  mov esi,6 ;i+6 
  infinite_cycle: 
   mov eax,edx 
   add eax,esi 
   add ebx,eax 
   dec edx 
  loop infinite_cycle 

 

Зауваження 

Початкове значення регістру ЕСХ/СХ розраховувати з варіанту 

програмно. 

 
Лістинг 4.8  

Програма реалізації конструкції do 

 
include 'win32ax.inc'   

 start_from=5 

 end_at=17 

.code 

 start: 

  mov ebx,0 

  mov ecx,start_from 

  mov edx,6 ;i+6 

  loop_label: 

   mov eax,ecx 

   add eax,edx 

   add ebx,eax 

   inc ecx 

   cmp ecx,end_at+1 

  jne loop_label 

.end start 



126 

 

Звіт має містити: 

1. Завдання. 

2. Програми на асемблері. 

3. Вміст регістрів після виконання програм 

3. Результати тестування програми.  

 

 

Контрольні питання: 

 

1. Особливості виконання базових команд процесора Intel. 

2. Команди умовного переходу. 

3. Команди безумовного переходу. Організація розгалужень. 

4. Різниця в організації умовних переходів для знакових і 

беззнакових чисел. 

5. Команди управління циклом. 

 
 

Робота 4. Організація зсувів і робота з бітовими рядками 

 

Мета роботи: Навчитися використовувати команди зсувів і 

циклічних зсувів, використовуючи відповідні операнди. 

 

Загальні відомості 

 

Команди зсуву забезпечують маніпуляції над окремими бітами 

операндів. Базові дані щодо них наведені в підрозділі 2.4.4. Нижче 

наведені додаткові відомості, необхідні для виконання лабораторної 

роботи. 

Всі команди зсуву мають однакову структуру: мнемоніка 

операнд, лічильник_зсувів. Значення лічильник_зсувів − може 

задаватися двома способами:  

 статично − безпосередньо в другому операнді;  

 динамічно − у регістрі CL перед виконанням команди зсуву.  

Процесор сприймає лише значення п'яти молодших бітів 

лічильника, тому в регістр CL можна заносити значення в діапазоні 0 

÷ 31. Існують додаткові команди, які дозволяють робити 64-розрядні 

зсуви.  

Всі команди зсуву оновлюють прапор переносу CF. По мірі 

зсуву бітів за межі операнда вони спочатку потрапляють в прапор 
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переносу CF, встановлюючи його рівним своєму значенню (черговий 

біт, який опинився за межами операнда). Куди цей біт потрапить далі, 

залежить від типу команди зсуву та алгоритму програми. За 

принципом дії команди зсуву можна розділити на два типи:  

Команди лінійного зсуву працюють за наступним алгоритмом: 

 черговий біт, що зсувається, переходить в прапор CF, при цьому 

значення попереднього біта втрачається, 

 біт, що з'являється з іншого кінця операнда, має значення 0. 
 

 shl операнд, лічильник_зсувів – логічний зсув ліворуч, 

 sаl операнд, лічильник_зсувів – арифметичний зсув ліворуч. 

Вміст операнда зсувається ліворуч на кількість бітів, яка 

визначається значенням лічильник_зсувів. В позицію молодшого біта 

(розташованого справа) з кожним зсувом на один біт заноситься нуль 

(рис. 4.13). 
 

 
Рис. 4.13. Схема дії команд shl та sаl 

 

 shr операнд, лічильник_зсувів – логічний зсув праворуч. 

Вміст операнда зсувається праворуч на кількість бітів, яка 

визначена значенням лічильник_зсувів. Зліва в позицію старшого біта 

заносяться нулі (рис. 4.14). 

 
Рис. 4.14. Схема дії команди shr 

 

 sar операнд, лічильник_зсувів - арифметичний зсув праворуч. 

Вміст операнда зсувається вправо на кількість бітів, що 

визначається значенням лічильник_зсувів. Зліва в операнд 

записуються значення знакового розряду операнда (рис. 4.15). 
 

 
Рис. 4.15. Схема дії команди sar 
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Слід відмітити, що команди арифметичного зсуву дозволяють 

виконувати «швидке» множення і ділення операндів на степінь числа 

два. Наприклад, бінарні представлення чисел 7510 та 15010 мають 

вигляд 010010112 та 100101102, відповідно. Друге число є зсунутим 

ліворуч на один розряд відносно першого числа. Аналогічна ситуація 

також з операцією ділення. Зсуваючи вправо операнд на 1, 2, 3 

розряди, фактично, здійснюємо операцію ділення на степінь числа 

два: 2, 4, 8. Перевага цих команд у порівнянні з командами множення 

і ділення в швидкості їх виконання процесором, що може стати в 

нагоді для оптимізації програми. 

 

Команди циклічного зсуву. 

Команди простого циклічного зсуву в принципі своєї роботи 

мають наступну відмінність: прапор CF приймає значення того біта 

операнда, що під дією зсуву заноситься в його інший кінець. 
 

 rol операнд, лічильник_зсувів – циклічний зсув ліворуч. 

Вміст операнда зсувається ліворуч на кількість бітів, що 

визначається операндом лічильник_зсувів. Біти, які зсуваються 

ліворуч, записуються в той же операнд справа (рис. 4.16). 
 

 
Рис. 4.16. Схема дії команди rol 

 

 ror операнд, лічильник_зсувів – циклічний зсув праворуч. 

Вміст операнда зсувається праворуч на кількість бітів, що 

визначається операндом лічильник_зсувів. Біти, які зсуваються 

праворуч, записуються в той же операнд зліва (рис. 4.17). 
 

 
Рис. 4.17. Схема дії команди ror 

 

В командах циклічного зсуву через прапор переносу CF біт, 

який зсувається, не відразу потрапляє в операнд з іншого його кінця, 

а спочатку записується в прапор переносу CF. Попереднє значення 

прапору переносу запишеться в кінець операнда протилежний 
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місцеположенню нового значення. Таким чином, довжина ланцюжка 

зсуву більше розмірності операнда на один біт.  

 rcl операнд, лічильник_зсувів  циклічний зсув ліворуч через 

прапор переносу.  

Вміст операнда зсувається ліворуч на кількість бітів, що 

визначається операндом лічильник_зсувів. Біти, які зсуваються, по 

черзі стають значеннями прапора переносу CF (рис. 4.18). 

 

 
Рис. 4.18. Схема роботи команди rсl 

 

 rcr операнд, лічильник_зсувів  циклічний зсув праворуч через 

прапор переносу.  

Вміст операнда зсувається праворуч на кількість бітів, які 

визначається операндом лічильник_зсувів. Біти, які зсуваються, по 

черзі стають значеннями прапора переносу CF (рис. 4.19).  
 

 
Рис. 4.19. Схема роботи команди rсr 

 

При зсуві через прапор переносу з'являється проміжний 

елемент, за допомогою якого можна робити заміну бітів, що циклічно 

зсуваються, зокрема, виконувати обмін бітових послідовностей. 

Мається на увазі дії, які дозволяють деяким чином порозрядно 

витягти необхідні ділянки цієї послідовності і записати їх в інше 

місце.  

 

Команди зсуву подвійної точності. 

 shld операнд_1, операнд_2, лічильник_зсувів − зсув ліворуч 

подвійної точності.  

Команда зсуває біти першого операнда ліворуч і заповнює його 

справа значеннями бітів, які витісняються з другого операнда (рис. 
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4.20). Кількість бітів, що будуть зсунуті, визначається значенням 

лічильник_зсувів, яке може лежати в діапазоні 0...63. Це значення 

можна задавати безпосередньо у третьому операнді або занести до 

регістра CL. Значення другого операнда не змінюється; 
 

 
 

Рис. 4.20. Схема дії команди shld 
 

 shrd операнд_1, операнд_2, лічильник_зсувів − зсув праворуч 

подвійної точності.  

Команда зсуває біти першого операнда праворуч і заповнює 

його зліва значеннями бітів, які витісняються з другого операнда 

(рис. 4.20). Кількість бітів, які зсовуються, визначається значенням 

лічильник_ зсувів, яке може лежати в діапазоні 0 ... 63. Це значення 

може задаватися безпосередньо у третьому операнді або міститися в 

регістрі CL. Значення другого операнда не змінюється. 
 

 
 

Рис. 4.20. Схема дії команди shrd 
 

Команди shld і shrd виконують зсув на величину до 64 розрядів, 

за рахунок особливостей завдання операндів і алгоритму роботи ці 

команди можна використовувати для роботи з полями довжиною до 

128 бітів (лістинг 4.9).  

 
Лістинг 4.9  

Програма для реалізації зсуву ліворуч на 32 бітів поля з 128 бітів. 

 
format PE64 console 
entry start 
 
part_1 dq 1234567890abcdefh 
part_2 dq 0123456789abcdefh 
 
start: 
 mov cl, 32  ; завантаження лічильника зсувів до CL 
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 mov rax,[part_1] 
 mov rbx,[part_2] 
 shld rax,rbx,cl ; RAX=90abcdef01234567 
 shl rbx,cl  ; RBX=89abcdef00000000 

 

 

Завдання 

 

1. Розробити програму, за допомогою якої з заданого рядка 

отримати рядок згідно варіанту (табл. 4.8). Результат слід вирівняти 

по правому краю. 
 

Зауваження. Загальна методика вставки бітових рядків виглядає 

наступним чином: 

- підігнати до правого краю рядка молодший біт місця 

вставки в цьому рядку. Для цього використовувати команди 

циклічного зсуву, щоб зберегти праву частину заданого 

рядка. Величина зсуву − це номер початкової позиції місця 

вставки; 

- зсунути вихідний рядок вправо на кількість бітів, яка 

дорівнює довжині підрядка, що вставляється; 

- командою shld вставити підрядок, що вставляється у 

вихідний підрядок. Перед цим, безумовно, лівий край підрядка, 

який вставляється, повинен знаходиться біля лівого краю регістру 

RАХ; 

- відновити командою циклічного зсуву праву частину 

заданого рядка. 
 

2. Розробити програму, за допомогою якої з заданого рядка 

отримати рядок згідно варіанту (табл. 4.8). Бітовий рядок, що 

вставляється, повинен бути вирівняним до лівого краю. 

3. Розробити програму, за допомогою якої з двох рядків 

отримати один, заданий варіантом з табл. 4.8, взяв за основу раніше 

розроблені програми.  
 

 

Приклад виконання індивідуального завдання 

 

Завдання 
1. Розробити програму, за допомогою якої з рядка 

«1234567890abcdef» потрібно отримати рядок «bcdef1234567890a» 
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Результати 
Лістинг 4.10  

Програма на асемблері для завдання 1 
 
format PE64 console 
entry start 
 
bit_str dq 1234567890abcdefh 
 
start: 
 mov rax,[bit_str] 
 ror rax,20   ;зсуваємо праворуч на 5 символів 

 
2. Розробити програму перетворення рядка «1234567890abcdef» 

на рядок  «67890abcdef12345». 

 

 
Лістинг 4.11  

Програма на асемблері для завдання 2  
 
format PE64 console 
entry start 
 
bit_str dq 1234567890abcdefh 
 
start: 
 mov rax,[bit_str] 
 rol rax,20   ;зсуваємо ліворуч на 5 символів 

 

3. Розробити програму, за допомогою якої з двох рядків 

отримати один, заданий варіантом. 

Перший вихідний рядок - «12345678»; 

Другий вихідний рядок - «90abcdef». 

Отримати «90a678ef». 

 
Лістинг 4.12  

Програма на асемблері для завдання 3  

 
format PE console 
entry start 
section '.data' data writable 
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 bit_str1 dd    12345678h 
 bit_str2 dd    90abcdefh 
section '.text' code executable 
start: 
 mov eax,[bit_str1] ; 12345678 
 mov ebx,[bit_str2] ;  90abcdef 
 
ror  ebx,20    ; bcdef90a 
rol  eax,20    ; 67812345 
shld ebx,eax,12   ; ef90a678 
rol  ebx,8    ; 90a678ef 
 

Зауваження 

Циклічним зсувом праворуч робимо з другого рядка рядок 

«bcdеf90a». 

Циклічним зсувом ліворуч робимо з першого рядка рядок 

«67812345». 

Далі зсувом подвійної точності компонуємо рядок «еf90a678». 

З отриманого рядка робимо рядок «90a678еf» циклічним зсувом 

ліворуч. 

 

 

Звіт має містити: 

1. Завдання. 

2. Програми на асемблері. 

3. Результати тестування програми.  

 

Контрольні питання: 

 

1. Особливості виконання базових команд процесора Intel. 

2. Команди простого зсуву. 

3. Команди циклічного зсуву. 

4. Команди зсуву подвійної точності. 

5. Загальна структура команд зсуву. 

 

 

Робота 5. Ланцюжкові команди 

 

Мета роботи: навчитися використовувати ланцюжкові команди 

обробки рядків при написанні асемблерних програм. 
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Загальні відомості 

 

Ланцюжкові команди (підрозділ 2.4.6) дозволяють проводити дії 

над блоками пам'яті, котрі представляють собою послідовності 

елементів наступного розміру: 8 бітів (байт), 16 бітів (слово), 32 біти 

(подвійне слово), 64 біти (почетверене слово).  

Для процесорів Intel, які обробляють слово за одну операцію, 

використання ланцюжкових команд підвищує ефективність 

програми. 

Ланцюжкова команда може бути використана для багаторазової 

обробки одного байта, слова, подвійного або почетвереного 

слова. Для цього вказуються префікси повторення: 

 rер − повторювати операцію, доки ЕСХ/СХ не досягне нуля;  

 repz, rере − повторювати операцію, поки елементи однакові, 

тобто до першої розбіжності (прапор ZF встановлено в 0). Операція 

припиняється, якщо прапор ZF встановлюється в 0 або лічильник в 

регістрі ЕСХ/СХ досягає нуля; 

 rерnе, repnz − повторювати операцію, поки елементи не рівні, 

тобто до першої рівності (прапор ZF встановлено в 1). Операція 

припиняється при установці прапора ZF в 1 або при 0 у ЕСХ/СХ. 
 

В якості адреси операнда джерела використовується вміст 

регістра ESI, а операнда приймача (результату) − регістра EDI. 

Ланцюжкові команди автоматично виконують модифікацію цих 

регістрів, забезпечуючи тим самим просування по ланцюжку. 

Кількість байтів, на які ця модифікація здійснюється, визначається 

кодом команди. А знак модифікації визначається значенням прапора 

напрямку DF (Direction Flag) в регістрі EFLAGS / FLAGS: 

 якщо DF=0, то значення індексних регістрів ESI/SI і EDI/DI 

ланцюжковими командами будуть автоматично збільшуватися 

(операція інкременту), тобто обробка буде здійснюватися в напрямку 

зростання адрес; 

 якщо DF=1, то значення індексних регістрів ESI/SI і EDI/DI 

будуть автоматично зменшуватися (операція декременту), тобто 

обробка буде йти в напрямку зменшення адрес. 

 

Станом прапора DF можна керувати за допомогою двох команд 

без операндів: 
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 cld (Clear Direction Flag) − очистити прапор напрямку (команда 

скидає DF в 0); 

 std (Set Direction Flag) − встановити прапор напрямку (команда 

встановлює прапор напрямку DF в 1) 
 

У сегментному регістрі ES повинна бути адреса початку 

додаткового сегмента, в якому знаходиться рядок-приймач, а в 

сегментному регістрі DS – адреса сегмента даних для рядка-джерела.  

Процесор адресує рядок-приймач через регістр EDI/DI, а рядок-

джерело − через регістр ESI/SI. 

Допускається перевизначення сегмента для рядка-джерела, а для 

рядка-приймача цього робити не можна. 

 

Команди пересилання ланцюжків виконують копіювання 

ланцюжка елементів з однієї області пам'яті до іншої. Їх призначення: 

movs (MOVe String)  переслати ланцюжок (загальна форма), movsb 

(MOVe String Byte)  переслати ланцюжок байтів, movsw (MOVe 

String Word)  переслати ланцюжок слів, movsd (MOVe String Double 

word)  переслати ланцюжок подвійних слів та movsq (MOVe String 

Quad word)  переслати ланцюжок почетверених слів. 

Синтаксис команди  movs: 

 movs адреса_приймача, адреса_джерела.  

Команда копіює байт, слово, подвійне слово або почетверене 

слово з операнда адреса_джерела, в ланцюжок, адресований 

операндом адреса_приймача. Розмір елементів, що будуть 

пересилатися, асемблер визначає виходячи з розміру операндів 

приймача і джерела. Наприклад, якщо ці операнди були визначені 

директивою DB, то пересилатися будуть байти, якщо ідентифікатори 

визначені за допомогою директиви DD, то пересиланню підлягають 

32-розрядні елементи, тобто подвійні слова і таке інше. При 

трансляції в залежності від типу операндів транслятор перетворює 

команду movs в одну з чотирьох машинних команд: movsb, movsw, 

movsd або movsq. 

Сама по собі команда movs пересилає тільки один елемент 

відповідно до його типу і модифікує значення регістрів ESI/SI і 

EDI/DI. Якщо перед командою написати префікс rер, то однією 

командою можна переслати до 4 Гбайт даних. Число елементів, які 

пересилаються, мають бути занесені до лічильника − регістру ЕСХ.  
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Типова послідовність дій, які потрібно виконати для 

пересилання ланцюжка елементів з однієї області пам'яті до іншої за 

допомогою команди movs: 

1. Встановити значення прапора DF в залежності від напрямку 

обробки елементів ланцюжка − зростання або зменшення адрес. 

2. Завантажити покажчики на адреси ланцюжків у пам'яті в пару 

регістрів ESI і EDI 

3. Завантажити в регістр ЕСХ/СХ кількість оброблюваних 

елементів. 

4. Використати команду movs з префіксом rер. 
 

Наприклад, необхідно здійснити пересилку символів з одного 

рядка до іншого. Рядки знаходяться в одному сегменті пам'яті. Для 

пересилання використовується команда-примітив movsb з префіксом 

повторення rер (лістинг 4.13). 

 
Лістинг 4.13  

Програма на асемблері для пересилання символів з одного рядка до 

іншого 
format PE console 
entry start 
 
section '.data' data writable 
 
source db 'Test_string_copy!!!'   ;рядок-джерело 
dest db source_length DUP (' ')   ;рядок-приймач 
source_length=dest-source 
 
section '.text' code executable 
 
start: 
 
cld     ;DF=0 - обробка рядка від початку до кінця 
mov esi,source   ;завантаження в ESI адреси рядка-джерела 
mov edi,dest   ;в EDI адреса рядка-приймача 
mov ecx,source_length ;для префиксу rep — лічильник повторень 
rep movsb   ;пересилання рядка 
mov ebx,dest   ;завантаження адреси отриманого рядка 
 

Команди порівняння ланцюжків виконують порівняння 

елементів ланцюжка-джерела з елементами ланцюжка-приймача. В 

системі команд процесора є команди порівняння ланцюжків, що 

працюють з різними розмірами елементів ланцюжка: cmps (CoMPare 

String) − порівняти ланцюжки (загальна форма), cmpsb (CoMPare 

String Byte) − порівняти ланцюжки байтів, cmpsw (CoMPare String 
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Word) − порівняти ланцюжки слів, cmpsd (CoMPare String Double 

word) − порівняти ланцюжки подвійних слів та cmpsq (CoMPare 

String Quad word)  порівняти ланцюжки почетверених слів. 

Синтаксис команди  cmps: 

 cmps адреса_приймача, адреса_джерела.  

Алгоритм роботи команди cmps полягає в послідовному 

виконанні віднімання (елемент ланцюжка-джерела мінус елемент 

ланцюжка-приймача) над черговими елементами обох ланцюжків. 

Принцип виконання віднімання командою cmps такий самий, як у 

команді порівняння cmp: результат не записується і оновлюється стан 

прапорів CF, ZF, SF, OF, PF і AF. Після віднімання чергових 

елементів ланцюжків командою cmps індексні регістри ESI/SI і 

EDI/DI автоматично змінюються відповідно до значення прапора DF 

на значення, яке дорівнює розміру елементів порівнюваних 

ланцюжків.  

Для виконання команди cmps декілька разів необхідно перед 

командою поставити префікс повторення − rep, repe/repz або 

repne/repnz. Таким чином, вибір відповідного префікса повторення 

дозволяє організувати більш гнучкий пошук однакових чи різних 

елементів ланцюжків командою cmps. Критерій для вибору префікса 

повторення – умова виходу з циклу.  

 

Команди для сканування ланцюжків проводять пошук деякого 

значення в області пам'яті. Логічно ця область пам'яті розглядається 

як послідовність (ланцюжок) елементів фіксованої довжини розміром 

8, 16, 32 або 64 біта. Значення, яке розшукується, попередньо має 

бути поміщено в регістр RAX/EAX/AX/AL. Розмір регістру повинен 

бути узгоджений з розміром елементів ланцюжка, в якому 

здійснюється пошук. Залежно від розміру є наступні команди 

сканування ланцюжка: scas (SCAning String)  сканувати ланцюжок 

(загальна форма), scasb (SCAning String Byte)  сканувати ланцюжок 

байтів, scasw (SCAning String Word)  сканувати ланцюжок слів, 

scasd (SCAning String Double word)  сканувати ланцюжок подвійних 

слів та scasq (SCAning String Quad word)  сканувати ланцюжок 

почетверених слів. 

Синтаксис команди  scas: 

 scas адресa_приймача.  

Команда має один операнд, що позначає місцезнаходження 

ланцюжка в додатковому сегменті (адреса ланцюжка повинна бути 
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заздалегідь сформована в регістрах ES:EDI/DI). Транслятор аналізує 

розмір елементів ланцюжка в сегменті даних, що містить 

адресa_приймача, і формує одну з чотирьох машинних команд scasb, 

scasw, scasd або scasq. Розміри порівнюємих операндів кожної з 

команд строго визначені. Так, якщо елементи ланцюжка задано 

директивою DB, то скануємі за допомогою команди scasb елементи 

мають розмір байта, що порівнюються зі значенням в регістрі AL. 

Якщо елементи ланцюжка описано за допомогою директиви DW, то 

пошук ведеться командою scasw − слово в регістрі АХ. Якщо 

елементи ланцюжка описано за допомогою директиви DD, то пошук 

ведеться командою scasd − подвійне слово в ЕАХ. Якщо елементи 

ланцюжка описано за допомогою директиви DQ, то пошук ведеться 

командою scasq − почетверене слово в RАХ.  

Принцип пошуку збігається з командою порівняння cmps, тобто 

послідовне виконання віднімання (вміст регістру акумулятора мінус 

вміст чергового елемента ланцюжка). У залежності від результатів 

віднімання проводиться встановлення прапорів, при цьому самі 

операнди не змінюються. З командою scas також використовуються 

префікси repe/repz або repne/repnz. 

 

Команди завантаження елемента ланцюжка до акумулятора. 

Операція-примітив завантаження елемента ланцюжка в акумулятор 

дозволяє витягти елемент ланцюжка і помістити його в регістр-

акумулятор AL, АХ, ЕАХ або RАХ. Цю операцію зручно 

використовувати коли разом з пошуком (скануванням) потрібного 

елементу його потрібно витягти (наприклад, для заміни). Формат 

застосованої команди визначається розміром елемента, що 

витягується. Залежно від розміру можна використовувати наступні 

команди: lods (LOaD String)  завантажити елемент з ланцюжка в 

регістр-акумулятор RАХ/EAX/AX/AL (загальна форма), lodsb (LOaD 

String Byte)  завантажити байт з ланцюжка в регістр AL, lodsw 

(LOaD String Word)  завантажити слово з ланцюжка в регістр АХ, 

lodsd (LOaD String Double word)  завантажити подвійне слово з 

ланцюжка в регістр ЕАХ та lodsq (LOaD String Quad word)  

завантажити почетверене слово з ланцюжка в регістр RАХ. 

Синтаксис команди  lods: 

 lods адреса_джерела.  

Команда має один операнд, який позначає рядок в основному 

сегменті даних. Робота команди полягає в тому, щоб витягти елемент 
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з ланцюжка за адресою, яка відповідає вмісту пари регістрів 

DS:ESI/SI, і помістити його в регістр RАХ/EAX/AX/AL. При цьому 

вміст ESI/SI інкрементується або декрементується (залежно від стану 

прапора DF) на величину, яка дорівнює розміру елемента. Цю 

команду зручно використовувати після команди SCAS, яка локалізує 

місце розташування потрібного елементу в ланцюжку. Префікс 

повторення в цій команді може і не знадобитися.  

 

Команди перенесення елемента з акумулятора до ланцюжка. 

Операція-примітив перенесення елемента з акумулятора до ланцюжка 

діє зворотньо команді lods, тобто зберігає в елементі ланцюжка 

значення регістра-акумулятора. Цю операцію зручно 

використовувати разом з операціями пошуку (сканування) scans і 

завантаження lods з тим, щоб коли потрібний елемент буде знайдено, 

витягнути його в регістр, модифікувати і записати на його місце нове 

значення. Команди, що підтримують цю операцію-примітив, можуть 

працювати з елементами розміром 8, 16, 32 або 64 біта. Для цього 

існують наступні команди, що працюють з елементами різного 

розміру: stos (STOre String)  зберегти в ланцюжку елемент з 

регістра-акумулятора AL/AX/EAX/RАХ (загальна форма), stosb 

(STOre String Byte)  зберегти в ланцюжку байт з регістра AL, stosw 

(STOre String Word)  зберегти в ланцюжку слово з регістра АХ, stosd 

(STOre String Double word)  зберегти в ланцюжку подвійне слово з 

регістра ЕАХ та stosq (STOre String Quad word)  зберегти в 

ланцюжку почетверене слово з регістра RАХ. 

Синтаксис команди  stos: 

 stos адреса_приймача.  

Команда має один операнд адреса_приймача, який адресує 

ланцюжок в додатковому сегменті даних. Команда пересилає елемент 

з акумулятору (регістру RАХ/EAX/AX/AL) до елемента ланцюжка за 

адресою, яка відповідає вмісту пари регістрів ES:EDI/DI. При цьому 

вміст EDI/DI інкрементується або декрементується (залежно від стану 

прапора DF) на величину, яка дорівнює розміру елемента ланцюжка. 

Префікс повторення в цій команді може і не знадобитися − все 

залежить від логіки програми. Наприклад, якщо використовувати 

префікс повторення rep, то можна застосувати команду для 

ініціалізації області пам'яті деяким фіксованим значенням. 
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Завдання 

 

Створити та налагодити програму відповідно до індивідуального 

варіанту завдання (табл. 4.9). 

 

 

Приклад виконання індивідуального завдання 

 

Завдання 
1. Дано рядок. Перетворити великі літери в малі. Розглянути тільки 

латинський алфавіт. 

 

Результати 
Лістинг 4.14  

Програма на асемблері для заданого перетворення  

 
format PE console 
entry start 
 
section '.data' data writable 
s_str db 'XYZABCD'  ;вихідний рядок з великими буквами 
d_str db s_length DUP (' ') ;рядок-приймач 
s_length=d_str-s_str  ;кількість символів в рядку 
mask=20h    ;0010 0000 саме цим бітом відрізняються 
     ;7654 3210 великі літери від малих 
section '.text' code executable 
start: 
xor eax,eax  ;очищаємо EAX для наочності роботи програми 
mov ecx,s_length ;лічильник. Кількість символів в рядку 
mov esi,s_str  ;заносимо адресу початку вихідних даних у ESI 
mov edi,d_str  ;заносимо адресу початку даних результату у 
EDI 
next_char:   ;початок циклу "зменшення" букв 
lodsb    ;завантажуємо байт з ланцюжка в AL. 
ESI=ESI+1 
or al,mask    ;встановлення 5 біту. Зменшення букви 
stosb    ;вивантажуємо байт з AL в ланцюжок. 
EDI=EDI+1 
loop next_char  ;наступна буква. ECX=ECX-1 

 

Звіт має містити: 

1. Завдання. 

2. Програма на асемблері. 

3. Результати тестування програми.  
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Контрольні питання: 

 

1. Призначення префіксів повторення. 

2. Алгоритм дії команд пересилання ланцюжків 

3. Алгоритм дії команд порівняння ланцюжків 

4. Синтаксис та алгоритм дії команд для сканування ланцюжків. 

3. Синтаксис та алгоритм дії команд завантаження елемента 

ланцюжка до акумулятора. 

4. Синтаксис та алгоритм дії команд перенесення елемента з 

акумулятора до ланцюжка. 

5. Загальна структура ланцюжкових команд. 

 

 

Робота 6. Логічні команди та маскування даних 

 

Мета роботи: набути практичних навичок складання, 

налагодження та виконання програм, написаних мовою асемблера, із 

залученням логічних команд, зокрема програмних способів 

маскування даних. 

 

Загальні відомості 

 

Базові відомості про логічні команди наведені в підрозділі 2.4.3. 

Нижче наведені додаткові відомості, необхідні для виконання 

лабораторної роботи.  
 

Базові команди, які підтримують роботу з логічними даними: 

 and операнд_1, операнд_2  операція логічного множення. 

Команда виконує порозрядно логічну операцію «І» (кон'юнкцію) над 

бітами операндів операнд_1 і операнд_2. Результат записується на 

місце операнд_1. 

 or операнд_1, операнд_2  операція логічного додавання. 

Команда виконує порозрядно логічну операцію «АБО» (диз'юнкцію) 

над бітами операндів операнд_1 і операнд_2. Результат записується 

на місце операнд_1. 

 xor операнд_1, операнд_2  операція додавання за модулем 

двійки. Команда виконує порозрядно логічну операцію «виключаюче 

АБО» над бітами операндів операнд_1 і операнд_2. Результат 

записується на місце операнд_1. 
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 test операнд_1, операнд_2  операція перевірки (способом 

логічного множення). Команда виконує порозрядно логічну операцію 

«І» над бітами операндів операнд_1 і операнд_2. Стан операндів 

залишається колишнім, змінюються лише прапори ZF, SF, і PF, що 

дає можливість аналізувати стан окремих бітів операнда без зміни їх 

стану у вихідних операндах. 

 not операнд  операція логічного заперечення. Команда 

виконує порозрядне інвертування (заміну значення на протилежне) 

кожного біта операнда. Результат записується на місце операнда. 
 

Слід відмітити що при виконанні логічних операцій над бітами 

операндів, їх розмірність повинна бути однаковою. Порозрядне 

виконання логічної операції, наприклад, над нульовими бітами 

операндів полягає в тому, що її результат записується окремо від 

інших на місце 0-го біта результату. Команда паралельно виконує ці 

дії над усіма бітами до останього. Для кожної команди операнди 

можуть мати довжину 8, 16, 32 і 64 біта. 
 

Для уявлення ролі логічних команд в системі команд процесора 

дуже важливо зрозуміти області їх застосування та типові прийоми їх 

використання при програмуванні.  

Розглянемо логічні команди в контексті обробки послідовності 

бітів. Дуже часто деяка комірка пам'яті має відігравати роль 

індикатора, показуючи, наприклад, зайнятість деякого програмного 

або апаратного ресурсу. Оскільки ця комірка може приймати тільки 

два значення  зайнято («1») або вільно («0»), то відводити під неї 

цілий байт дуже марнотратно, доцільніше для цієї мети 

використовувати біт. А якщо таких індикаторів багато, то об'єднання 

їх у байти, а останніх у слова, можна отримати досить суттєву 

економію пам'яті. 

 

За допомогою логічних команд можливе виділення окремих 

бітів в операнді з метою їх установки, скидання, інвертування або 

перевірки на певне значення. Для організації такої роботи з бітами 

другий операнд зазвичай грає роль маски. Шляхом установки в «1» 

бітів цієї маски і визначаються потрібні для конкретної операції біти 

першого операнда. 
 

1. Для встановлення певних бітів масиву в одиницю (всі інші 

біти при цьому повинні залишитися без змін) застосовується команда 

or. У якості маски береться двійкове число, в якому одиниці стоять на 
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місці тих бітів, які необхідно встановити. Зокрема, для встановлення 

першого і останнього бітів байту потрібно використовувати маску 

10000001. Всі інші біти залишаться незмінними, оскільки операція 

0 or X завжди повертає X. Наприклад, якщо у регістрі AL 

завантажений невідомий масив бітів, команда or al, 10101010b 

встановлює всі непарні біти в «1» (маска «10101010b»). 
2. Для скидання деяких бітів (встановлення їх значень у 0), 

можна використати в якості маски число з нулями на місці тих бітів, 

які потрібно скинути, а одиниць - у всіх інших позиціях, та 

використати команду and. Оскільки 1 and X завжди повертає X, 

будуть скинуті тільки необхідні біти. Наприклад, у масиві бітів, що 

знаходиться в регістрі AL, команда and al, 01111110b скине 0-й і 7-

й біти, всі інші залишити без змін.  

3. За допомогою команди XOR можна змінювати значення бітів, 

не турбуясь їх попереднім станом. Для цього в масці необхідно 

встановити «1» для кожного біта, який повинен бути інвертованим 

(«0» стане «1», а «1» стане «0»), а для всіх інших бітів  «0». Двічі 

виконане xor з тою же маскою дозволить отримати вихідне значення. 

Така властивість операції xor дозволяє використовувати команду для 

простого шифрування: до кожного байту шифруємих даних 

застосовується xor з постійною маскою (ключем), а для 

дешифрування той же ключ застосовується (в xor) до шифрованих 

даних. 

4. При виконанні всіх логічних команд оновлюються розряди 

ZF, SF, РF, AF регістра EFLAGS/FLAGS (у прапор СF записується 

«0»). Це дозволяє перевіряти стан будь-якого розряду числа й 

використовувати умовні переходи у програмах. 

 
Лістинг 4.15  

Приклад програми на асемблері для визначення  

наявності «1» у п'ятому розряді числа, розміщеного в регістрі RBX 
 

format PE64 console 
entry start 
 
start:  
 inc rbx ;сформувати число в регістрі RBX 
 test rbx,20h ;визначити стан п'ятого розряду числа 
jz start  ;перейти на START, якщо RBX=0 
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В прикладі програми (лістинг 4.15) за допомогою першої 

команди програми inc rbx формується вихідне число в регістрі RBX 

(шляхом збільшення вмісту RBX на одиницю), яке призначене для 

маскування. Далі програма виконує маскування числа за допомогою 

логічного множення (команда test) вмісту RBX та числа 20H 

(00100000B – маска). Результат множення дорівнює «0», якщо у 

п'ятому розряді числа був «0». Таким чином, якщо у прапорі ZF 

регістра EFLAGS/FLAGS буде «1», то здійснюється умовний перехід 

за допомогою команди jz на мітку start та ще раз виконуються всі 

вищезазначені дії, у протилежному випадку виконання програми 

припиняється. 
 

Лістинг 4.16  

Приклад програми на асемблері  

для перевірки кратності 2 довільного числа 

 

 

format PE64 console 
entry start 
 
include 'win64a.inc' 
 
section '.data' data readable writeable 
yes db 'Chetnoe',0 
.length = $ - yes 
no db 'Ne chetnoe',0 
.length = $ - no 
hOut dd ? 
 
section '.text' code readable executable 
start: 
invoke GetStdHandle, STD_OUTPUT_HANDLE 
mov [hOut], eax 
mov rax, 23 
test rax, 1b ; порівнюємо останній біт числа 
jz even 

invoke WriteConsole, [hOut], no, no.length, 0, 0 
jmp exit 
even: 

invoke WriteConsole, [hOut], yes, yes.length, 0, 0 
exit: 

invoke  ExitProcess,2 
 
section '.idata' import data readable writeable 
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library kernel32,'KERNEL32.DLL' 
include 'api\kernel32.inc' 

 

Число, яке перевіряється, розміщене в регістрі RAX (лістинг 

4.16). Потім порівнюємо останній біт числа з одиницею, і якщо 

повертається одиниця, то число не ділиться на 2, а якщо нуль — 

ділиться.  

 

Завдання 

 

1. Дослідити програму, наведену на лістингу 4.15 в наступній 

послідовності:  

- ввести програму і отримати їй відповідний машинний код; 

- виконати до першої команди коду користувача (inc rbx); 

- встановити точку останову на наступній команді після останньої 

команди коду користувача (jz start);  
- здійснити багаторазовий запуск програми і переконатися в тому, 

що налагоджувач реагує (припиняє виконання програми) лише на ті 

числа в регістрі RBX, які містять «1» у п'ятому розряді;  

- проконтролювати наявність «0» в розряді ZF регістра 

EFLAGS/FLAGS після припинення виконання програми; 

- дослідити виконання програми у режимі трасування; 

- змінити програму таким чином, щоб налагоджувач припиняв 

виконання програми при наявності «0» у п'ятому розряді й «1» у всіх 

інших розрядах досліджуваного числа 

- дослідити виконання модифікованої програми в режимі 

трасування. 
 

2. Розробити і дослідити програму для запису одиниць в усі 

розряди регістра RСX, якщо число, сформоване в регістрі RВX 

більше 3, але менше 8. 

- ввести програму і отримати відповідний їй машинний код; 

- виконати до кода користувача (Кнопка , або вибір пунктів 

меню Отладка  Выполнить до пользовательского кода, або 

натискання клавіш <Alt> та <F9>); 

- встановити точку зупинки на наступній команді після останньої 

команди користувача і здійснити багаторазовий запуск програми; 

- ознайомитися зі зміною вмісту регістрів RВX і RСX; 

- дослідити виконання програми в режимі трасування. 
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3. Дослідити програму , наведену в лістингу 4.16 в наступній 

послідовності: 

- ввести програму і отримати відповідний їй машинний код; 

- дослідити виконання програми без використання налагоджувача. 
 

4. Скласти програму у мнемокодах для визначення за 

допомогою циклічного обчислювального процесу кількості двійкових 

чисел, які мають задані значення (k), (n) і (m) двійкових розрядів із 

номерами k, n і m з масиву, розміщеного в пам'яті відповідно до 

індивідуального варіанту N (табл. 4.10). 

 

Приклад виконання індивідуального завдання 

 

Завдання 
1. Скласти програму для визначення кількості двійкових чисел 

X, які мають задані значення 0, 1 і 0 двійкових розрядів із номерами 

48, 32 і 16, відповідно 

 

Результати 
Лістинг 4.17  

 

Програма на асемблері для визначення кількості чисел, що 

мають задані значення розрядів за допомогою маскування 

 
 

format PE64 console 
entry start 
 
section '.data' data writable 
size = 8 
source dq 0000010000000000h, 0101000100000000h, 0100010100010101h, 

0101010101000101h, 0100000101010001h, 0001000101000101h, 

0101010100000000h, 0000000001010101h, 0000000100000000h, 

0001010001000100h, 0101010000000000h 

number dq (number-source)/size ;кількість даних в source 
mask1 dq  0001000000000000h  ;маска 48 розряду 
mask2 dq  0000000100000000h  ;маска 32 розряду 
mask3 dq  0000000000010000h  ;маска 16 розряду 
section '.text' code executable 
 
start:  
xor rbx,rbx ;Лічильник даних, які зазнали маскування = 0 
mov rdx,source ;В RDX адреса, з якої починається масив даних 
mov rcx,[number] ;Завантаження лічильника циклів 
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m1: 
mov rax,[rdx] ;Завантаження акумулятора з адреси в RDX 
test rax,[mask1] ;Тестування 48-го розряду 
jnz m2  ;Перехід якщо у 48-му розряді немає 0 
test rax,[mask2] ;Тестування 32-го розряду 
jz m2  ;Перехід на М2, якщо ZF = 1 (32-й розряд = 0) 
test rax,[mask3] ;Тестування 16-го розряду 
jnz m2  ;Перехід якщо у 16-му розряді немає 0 
inc rbx  ;Інкремент лічильника даних 
m2: 
add rdx,size ;Перехід до наступної адреси пам'яті даних 
dec rcx  ;Зменшення на 1 вмісту лічильника циклів 
jnz m1  ;Перехід на М1, якщо ZF = 0 (не усі дані) 

 

Відповідь X=1 (RBX=0000000000000001). 

Зауваження:  

1) Застосувати замість команд: mov rax,[rdx] і add rdx,size 

ланцюжкову команду lodsq (RSI замість RDX). 

2) Застосувати замість команд: dec rcx і jnz m1 команду loop. 

 

Звіт має містити: 

1. Завдання. 

2. Повний перелік команд логічних операцій процесора та 

алгоритм їх дії. 

3. Тексти програм відповідно до завдань.  

4. Результати дослідження програм у тому числі вміст 

використаних регістрів. 

 

Контрольні питання: 

 

1. Особливості виконання логічних команд процесора Intel для 

архітектури IA-32 та x86/64. 

2. Як змінюються прапори при виконанні логічних команд 

3. Формат і правила застосування команд and і xor для 

архітектури IA-32 та x86/64. 

4. Формат і правила застосування команд or і test. 

5. При виконанні яких команд, наведених у програмі 4.17, 

оновлюються розряди регістра EFLAGS/FLAGS? 

6. За яких умов записується «1» у розряді ZF регістра 

EFLAGS/FLAGS? 
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4.3. Варіанти індивідуальних завдань для лабораторних робіт 

 
Таблиця 4.5 

Завдання до 1 «Обчислення цілочисельних арифметичних виразів» 

 

Варіант N Арифметичний вираз 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
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Таблиця 4.6 

Завдання до роботи 2 «Організація умовних переходів» 

 

N Обчислити N Обчислити 
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Продовження табл. 4.6 

 

N Обчислити N Обчислити 
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Таблиця 4.7 

Завдання до роботи 3 «Організація циклів» 

(велика буква П означає добуток)  

 

Варіант N Обчислити Варіант N Обчислити 
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Таблиця 4.8 

Завдання до роботи 4 «Організація зсувів і робота з бітовими рядками» 

 

Варіант N Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 

1 234567890abcdef1 abcdef1234567890 902345ef 

2 34567890abcdef12 cdef1234567890ab 90ab345f 

3 4567890abcdef123 abcdef1234567890 904567ef 

4 567890abcdef1234 0abcdef123456789 95678def 

5 67890abcdef12345 ef1234567890abcd 90abcd6f 

6 7890abcdef123456 0abcdef123456789 978bcdef 

7 34567890abcdef12 bcdef1234567890a 90a3456f 

8 4567890abcdef123 abcdef1234567890 9045678f 

9 34567890abcdef12 0abcdef123456789 93456def 

10 567890abcdef1234 cdef1234567890ab 90ab56ef 

11 34567890abcdef12 cdef1234567890ab 90ab34ef 

12 4567890abcdef123 cdef1234567890ab 90ab456f 

13 34567890abcdef12 0abcdef123456789 934567ef 

14 234567890abcdef1 abcdef1234567890 9023456f 

15 4567890abcdef123 0abcdef123456789 94567def 

16 234567890abcdef1 abcdef1234567890 9023cdef 

17 67890abcdef12345 0abcdef123456789 9678cdef 

18 7890abcdef123456 f1234567890abcde 90abcde7 

19 234567890abcdef1 abcdef1234567890 9023cdef 

20 67890abcdef12345 0abcdef123456789 967bcdef 

21 567890abcdef1234 def1234567890abc 90abc56f 

22 234567890abcdef1 bcdef1234567890a 90a2345f 

23 67890abcdef12345 bcdef1234567890a 90a678ef 

24 4567890abcdef123 def1234567890abc 90abc45f 

25 67890abcdef12345 bcdef1234567890a 90a678ef 

 

Зауваження: 

 Вихідний рядок для завдань 1та 2: «1234567890abcdef». 

 Вихідні рядки для завдання 3: «12345678» та «90abcdef». 
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Таблиця 4.9 

Завдання до роботи 5 «Ланцюжкові команди» 

 

Варіант N Завдання 

1 Написати програму пересилання рядків по байту. 

2 Написати програму пересилання рядків по слову. 

3 Написати програму пересилання рядків по подвійному слову. 

4 Написати програму копіювання рядка. 

5 Написати програму порівняння двох рядків. 

6 Написати програму об'єднання двох рядків. 

7 Написати програму підсумовування елементів числових масивів. 

8 Пошук символу в рядку і підрахунок його кількості. 

9 Заміна символу в рядку на інший. 

10 Вибір однакових елементів з двох масивів цілих чисел. 

11 Вибір однакових елементів з двох рядків. 

12 Пошук і заміна чисел. 

13 Реверсування рядка (зміна порядку розташування символів). 

14 Дано рядок. Перетворити малі літери в великі. Розглянути тільки 

латинський алфавіт. 

15 Дано рядок. Перетворити малі літери в великі. Розглянути тільки  

символи кирилиці. 

16 Дано рядок. Перетворити великі літери в малі. Розглянути тільки 

символи кирилиці. 

17 Написати програму, що здійснює порівняння рядків. Розглянути 

тільки латинський алфавіт. 

18 Написати програму, що здійснює порівняння рядків. Розглянути 

тільки символи кирилиці. 

19 Написати програму копіювання масиву чисел типу подвійне слово. 

У вхідних параметрах задати кількість елементів масиву. 

20 Пошук і заміна чисел, які менші 200, у масиві цілих чисел. 

21 Написати програму віднімання елементів числових масивів. 

22 Написати програму ділення елементів числових масивів. 

23 Написати програму множення елементів числових масивів 

24 Реверсування числового масиву (зміна порядку розташування 

елементів) 

25 Дано рядок. Перетворити великі літери в малі. Розглянути тільки 

латинський алфавіт 
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Таблиця 4.10 

Завдання до роботи 6 «Логічні команди та маскування даних» 

 
Варіант N k (k) m (m) n (n) 

1 24 0 0 1 56 0 

2 32 0 8 1 56 1 

3 32 0 16 1 56 0 

4 8 0 24 1 56 1 

5 8 0 32 1 56 0 

6 16 0 40 1 56 1 

7 16 0 48 1 56 0 

8 48 0 0 0 32 1 

9 48 1 8 0 32 0 

10 48 0 16 0 32 1 

11 48 1 24 0 32 0 

12 0 0 40 0 32 1 

13 8 1 48 0 32 0 

14 8 0 56 0 32 1 

15 40 0 0 1 24 0 

16 48 0 16 1 24 0 

17 8 0 32 1 48 0 

18 56 0 32 1 24 1 

19 32 0 40 1 24 0 

20 0 0 48 1 24 1 

21 24 0 0 1 48 0 

22 24 0 8 1 48 1 

23 32 0 16 1 48 0 

24 8 0 24 1 48 1 

25 48 0 8 1 24 1 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Додаткові відомості про машинні команди 

 

Для декодування команди з операндом у пам’яті, фірма Intel 

супроводжує опис системи команд спеціальними таблицями, що 

полегшують інтерпретацію вмісту байтів mod r/m та sib (табл. А.1, 

А.2 та А.3). З їх допомогою можна досить легко відновити 

компоненти, з яких формувалася адреса операнда і, в кінцевому 

підсумку, відновити відповідну команду асемблера для даної 

машинної команди. 

 
Таблиця А.1  

Значення байта mod r/m (16-розрядна адресація) 

 

r8 AL CL DL BL AH CH DH BH 

r16 AX CX DX BX SP BP SI DI 

r32 EAX ECX EDX EBX ESP EBP ESI EDI 

/цифра (код операції) 0 1 2 3 4 5 6 7 

reg 000 001 010 011 100 101 110 111 

Ефективна адреса mod r/m Шістнадцяткові значення mod r/m 

[BX+SI] 00 000 00 08 10 18 20 28 30 38 

[BX+DI] 00 001 01 09 11 19 21 29 31 39 

[BP+SI] 00 010 02 0a 12 1a 22 2a 32 3a 

[BP+DI] 00 011 03 0b 13 1b 23 2b 33 3b 

[SI] 00 100 04 0c 14 1c 24 2c 34 3c 

[DI] 00 101 05 0d 15 1d 25 2d 35 3d 

Зсув_16 00 110 06 0e 16 1e 26 2e 36 3e 

[BX] 00 111 07 0f 17 1f 27 2f 37 3f 

[BX+SI]+зміщ._8 01 000 40 48 50 58 60 68 70 78 

[BX+DI]+зміщ._8 01 001 41 49 51 59 61 69 71 79 

[BP+SI]+зміщ._8 01 010 42 4a 52 5a 62 6a 72 7a 

[BP+DI]+зміщ._8 01 011 43 4b 53 5b 63 6b 73 7b 

[SI]+зміщ._8 01 100 44 4c 54 5c 64 6c 74 7c 

[DI]+зміщ._8 01 101 45 4d 55 5d 65 6d 75 7d 

[BP]+зміщ._8 01 110 46 4e 56 5e 66 6e 76 7e 

[BX]+зміщ._8 01 111 47 4f 57 5f 67 6f 77 7f 

[BX+SI]+зміщ._16 10 000 80 88 90 98 a0 a8 b0 b8 
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Продовження табл. А.1 

 
r8 AL CL DL BL AH CH DH BH 

r16 AX CX DX BX SP BP SI DI 

r32 EAX ECX EDX EBX ESP EBP ESI EDI 

/цифра (код операції) 0 1 2 3 4 5 6 7 

reg 000 001 010 011 100 101 110 111 

Ефективна адреса mod r/m Шістнадцяткові значення mod r/m 

[BX+DI]+зміщ._16 10 001 81 89 91 99 a1 a9 b1 b9 

[BP+SI]+зміщ._16 10 010 82 8a 92 9a a2 aa b2 ba 

[BP+DI]+зміщ._16 10 011 83 8b 93 9b a3 ab b3 bb 

[SI]+зміщ._16 10 100 84 8c 94 9c a4 ac b4 bc 

[DI]+зміщ._16 10 101 85 8d 95 9d a5 ad b5 bd 

[BP]+зміщ._16 10 110 86 8e 96 9e a6 ae b6 be 

[BX]+зміщ._16 10 111 87 8f 97 9f a7 af 77 bf 

EAX/AX/AL 11 000 c0 c8 d0 d8 e0 e8 f0 f8 

ECX/CX/CL 11 001 c1 c9 d1 d9 e1 e9 f1 f9 

EDX/DX/DL 11 010 c2 ca d2 Da e2 ea f2 fa 

EBX/BX/BL 11 011 c3 cb d3 Db e3 eb f3 fb 

ESP/SP/AH 11 100 c4 cc d4 Dc e4 ec f4 fc 

EBP/BP/CH 11 101 c5 cd d5 Dd e5 ed f5 fd 

ESI/SI/DH 11 110 c6 ce d6 De e6 ee f6 fe 

EDI/DI/BH 11 111 c7 cf d7 Df e7 ef f7 ff 

 

При використанні 32-розрядної адресації вміст байта mod r/m 

інтерпретується дещо інакшим чином, через наявність в форматі 

машинної команди байта sib. 
Таблиця А.2 

Значення байта mod r/m (32-розрядна адресація) 

 

r32 EAX ECX EDX EBX ESP EBP ESI EDI 

/цифра (код операції) 0 1 2 3 4 5 6 7 

reg 000 001 010 011 100 101 110 111 

Ефективна адреса mod r/m Шістнадцяткові значення mod r/m 

[EAX] 00 000 00 08 10 18 20 28 30 38 

[ECX] 00 001 01 09 11 19 21 29 31 39 

[EDX] 00 010 02 0a 12 1a 22 2a 32 3a 
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Продовження табл. А.2 

 

r32 EAX ECX EDX EBX ESP EBP ESI EDI 

/цифра (код операції) 0 1 2 3 4 5 6 7 

reg 000 001 010 011 100 101 110 111 

Ефективна адреса mod r/m Шістнадцяткові значення mod r/m 

Зміщення_32 00 101 05 0d 15 1d 25 2d 35 3d 

[EBX] 00 011 03 0b 13 1b 23 2b 33 3b 

[sib] 00 100 04 0c 14 1c 24 2c 34 3c 

[ESI] 00 110 06 0e 16 1e 26 2e 36 3e 

[EDI] 00 111 07 0f 17 1f 27 2f 37 3f 

[EAX]+зміщ._8 01 000 40 48 50 58 60 68 70 78 

[ECX]+зміщ._8 01 001 41 49 51 59 61 69 71 79 

[EDX]+зміщ._8 01 010 42 4a 52 5a 62 6a 72 7a 

[EBX]+зміщ._8 01 011 43 4b 53 5b 63 6b 73 7b 

[sib]+зміщ._8 01 100 44 4c 54 5c 64 6c 74 7c 

[EBP]+зміщ._8 01 101 45 4d 55 5d 65 6d 75 7d 

[ESI]+зміщ._8 01 110 46 4e 56 5e 66 6e 76 7e 

[EDI]+зміщ._8 01 111 47 4f 57 5f 67 6f 77 7f 

[EAX]+зміщ._32 10 000 80 88 90 98 a0 a8 b0 b8 

[ECX]+зміщ._32 10 001 81 89 91 99 a1 a9 b1 b9 

[EDX]+зміщ._32 10 010 82 8a 92 9a a2 aa b2 ba 

[EBX]+зміщ._32 10 011 83 8b 93 9b a3 ab b3 bb 

[SIB] 10 100 84 8c 94 9c a4 ac b4 bc 

[EBP]+зміщ_32 10 101 85 8d 95 9d a5 ad b5 bd 

[ESI]+зміщ._32 10 110 86 8e 96 9e a6 ae b6 be 

[EDI]+зміщ._32 10 111 87 8f 97 9f a7 af 77 bf 

EAX/AX/AL 11 000 c0 с8 d0 d8 e0 e8 f0 f8 

ECX/CX/CL 11 001 c1 с9 d1 d9 e1 e9 f1 f9 

EDX/DX/DL 11 010 c2 ca d2 Da e2 ea f2 fa 

EBX/BX/BL 11 011 c3 cb d3 Db e3 eb f3 fb 

ESP/SP/AH 11 100 c4 cc d4 Dc e4 ec f4 fc 

EBP/BP/CH 11 101 c5 cd d5 Dd e5 ed f5 fd 

ESI/SI/DH 11 110 c6 ce d6 De e6 ee f6 fe 

EDI/DI/BH 11 111 c7 cf d7 Df e7 ef f7 ff 
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Таблиця А.3 

Значення байта sib (32-розрядна адресація) 

 

r32 EAX ECX EDX EBX ESP * ESI EDI 

База (base) 000 001 010 011 100 101 110 111 

Масштабу-
вання 
індексного 
регістра 

Масшта-
буючий 
множ- 
ник (ss) 

Індекс 
(index) 

Шістнадцяткові значення sib 

[EAX] 00 000 00 01 02 03 04 05 06 07 

[ECX] 00 001 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

[EDX] 00 010 10 11 12 13 14 15 16 17 

[EBX] 00 011 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

— 00 100 20 21 22 23 24 25 26 27 

[EBP] 00 101 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 

[ESI] 00 110 30 31 32 33 34 35 36 37 

[EDI] 00 111 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

[EAX*2] 01 000 40 41 42 43 44 45 46 47 

[ECX*2] 01 001 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 

[EDX*2] 01 010 50 51 52 53 54 55 56 57 

[EBX*2] 01 011 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 

— 01 100 60 61 62 63 64 65 66 67 

[EBP*2] 01 101 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 

[ESI*2] 01 110 70 71 72 73 74 75 76 77 

[EDI*2] 01 111 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 

[EAX*4] 10 000 80 81 82 83 84 85 86 87 

[ECX*4] 10 001 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 

[EDX*4] 10 010 90 91 92 93 94 95 96 97 

[EBX*4] 10 011 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F 

— 10 100 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

[EBP*4] 10 101 A8 A9 AA AB AC AD AE AF 

[ESI*4] 10 110 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

[EDI*4] 10 111 B8 B9 BA BB BC BD BE BF 

[EAX*8] 11 000 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

[ECX*8] 11 001 C8 C9 CA CB CC CD CE CF 

[EDX*8] 11 010 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

[EBX*8] 11 011 D8 D9 DA DB DC DD DE DF 

— 11 100 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

[EBP*8] 11 101 E8 E9 EA EB EC ED EE EF 

[ESI*8] 11 110 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

[EDI*8] 11 111 F8 F9 FA FB FC FD FE FF 
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Таблиця А.4  

Коди операцій для команд асемблера Intel x86 

ADD 
Eb Gb  

00 

ADD 
Ev Gv  

01 

ADD 
Gb Eb  

02 

ADD 
Gv Ev  

03 

ADD 
AL Ib  

04 

ADD 
eAX Iv  

05 

PUSH 
ES  
06 

POP 
ES  
07 

OR 
Eb Gb  

08 

OR 
Ev Gv  

09 

OR 
Gb Eb  

0A 

OR 
Gv Ev  

0B 

OR 
AL Ib  

0C 

OR 
eAX Iv  

0D 

PUSH 
CS  
0E 

TWOBYTE 

 
0F 

ADC 
Eb Gb  

10 

ADC 
Ev Gv  

11 

ADC 
Gb Eb  

12 

ADC 
Gv Ev  

13 

ADC 
AL Ib  

14 

ADC 
eAX Iv  

15 

PUSH 
SS  
16 

POP 
SS  
17 

SBB 
Eb Gb  

18 

SBB 
Ev Gv  

19 

SBB 
Gb Eb  

1A 

SBB 
Gv Ev  

1B 

SBB 
AL Ib  

1C 

SBB 
eAX Iv  

1D 

PUSH 
DS  
1E 

POP 
DS  
1F 

AND 
Eb Gb  

20 

AND 
Ev Gv  

21 

AND 
Gb Eb  

22 

AND 
Gv Ev  

23 

AND 
AL Ib  

24 

AND 
eAX Iv  

25 

ES: 
 

26 

DAA 
 

27 

SUB 
Eb Gb  

28 

SUB 
Ev Gv  

29 

SUB 
Gb Eb  

2A 

SUB 
Gv Ev  

2B 

SUB 
AL Ib  

2C 

SUB 
eAX Iv  

2D 

CS: 
 

2E 

DAS 
 

2F 

XOR 
Eb Gb  

30 

XOR 
Ev Gv  

31 

XOR 
Gb Eb  

32 

XOR 
Gv Ev  

33 

XOR 
AL Ib  

34 

XOR 
eAX Iv  

35 

SS: 
 

36 

AAA 
 

37 

CMP 
Eb Gb  

38 

CMP 
Ev Gv  

39 

CMP 
Gb Eb  

3A 

CMP 
Gv Ev  

3B 

CMP 
AL Ib  

3C 

CMP 
eAX Iv  

3D 

DS: 
 

3E 

AAS 
 

3F 

INC 
eAX  
40 

INC 
eCX  
41 

INC 
eDX  
42 

INC 
eBX  
43 

INC 
eSP  
44 

INC 
eBP  
45 

INC 
eSI  
46 

INC 
eDI  
47 

DEC 
eAX  
48 

DEC 
eCX  
49 

DEC 
eDX  
4A 

DEC 
eBX  
4B 

DEC 
eSP  
4C 

DEC 
eBP  
4D 

DEC 
eSI  
4E 

DEC 
eDI  
4F 

PUSH 
eAX  
50 

PUSH 
eCX  
51 

PUSH 
eDX  
52 

PUSH 
eBX  
53 

PUSH 
eSP  
54 

PUSH 
eBP  
55 

PUSH 
eSI  
56 

PUSH 
eDI  
57 

POP 
eAX  
58 

POP 
eCX  
59 

POP 
eDX  
5A 

POP 
eBX  
5B 

POP 
eSP  
5C 

POP 
eBP  
5D 

POP 
eSI  
5E 

POP 
eDI  
5F 

PUSHA 
 

60 

POPA 
 

61 

BOUND 
Gv Ma  

62 

ARPL 
Ew Gw  

63 

FS: 
 

64 

GS: 
 

65 

OPSIZE
: 

66 

ADSIZE
: 

67 

PUSH 
Iv  
68 

IMUL 
Gv Ev Iv 

69 

PUSH 
Ib  
6A 

IMUL 
Gv Ev Ib 

6B 

INSB 
Yb DX  

6C 

INSW 
Yz DX  

6D 

OUTSB 
DX Xb  

6E 

OUTSW 
DX Xv  

6F 

JO 
Jb  
70 

JNO 
Jb  
71 

JB 
Jb  
72 

JNB 
Jb  
73 

JZ 
Jb  
74 

JNZ 
Jb  
75 

JBE 
Jb  
76 

JA 
Jb  
77 

JS 
Jb  
78 

JNS 
Jb  
79 

JP 
Jb  
7A 

JNP 
Jb  
7B 

JL 
Jb  
7C 

JNL 
Jb  
7D 

JLE 
Jb  
7E 

JNLE 
Jb  
7F 

ADD 
Eb Ib  

80 

ADD 
Ev Iv  

81 

SUB 
Eb Ib  

82 

SUB 
Ev Ib  

83 

TEST 
Eb Gb  

84 

TEST 
Ev Gv  

85 

XCHG 
Eb Gb  

86 

XCHG 
Ev Gv  

87 

MOV 
Eb Gb  

88 

MOV 
Ev Gv  

89 

MOV 
Gb Eb  

8A 

MOV 
Gv Ev  

8B 

MOV 
Ew Sw  

8C 

LEA 
Gv M  

8D 

MOV 
Sw Ew  

8E 

POP 
Ev  
8F 
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NOP 
 

90 

XCHG 
eAX 
eCX  
91 

XCHG 
eAX 
eDX  
92 

XCHG 
eAX 
eBX  
93 

XCHG 
eAX 
eSP  
94 

XCHG 
eAX 
eBP  
95 

XCHG 
eAX 
eSI  
96 

XCHG 
eAX 
eDI  
97 

CBW 
 

98 

CWD 
 

99 

CALL 
Ap  
9A 

WAIT 
 

9B 

PUSHF 
Fv  
9C 

POPF 
Fv  
9D 

SAHF 
 

9E 

LAHF 
 

9F 

MOV 
AL Ob  

A0 

MOV 
eAX 
Ov  
A1 

MOV 
Ob AL  

A2 

MOV 
Ov 

eAX  
A3 

MOVSB 

Xb Yb  
A4 

MOVSW 
Xv Yv  

A5 

CMPSB 
Xb Yb  

A6 

CMPSW 
Xv Yv  

A7 

TEST 
AL Ib  

A8 

TEST 
eAX Iv  

A9 

STOSB 
Yb AL  

AA 

STOSW 

Yv eAX  
AB 

LODSB 

AL Xb  
AC 

LODSW 
eAX Xv  

AD 

SCASB 
AL Yb  

AE 

SCASW 
eAX Yv  

AF 

MOV 
AL Ib  

B0 

MOV 
CL Ib  

B1 

MOV 
DL Ib  

B2 

MOV 
BL Ib  

B3 

MOV 
AH Ib  

B4 

MOV 
CH Ib  

B5 

MOV 
DH Ib  

B6 

MOV 
BH Ib  

B7 

MOV 
eAX Iv  

B8 

MOV 
eCX Iv  

B9 

MOV 
eDX Iv  

BA 

MOV 
eBX Iv  

BB 

MOV 
eSP Iv  

BC 

MOV 
eBP Iv  

BD 

MOV 
eSI Iv  

BE 

MOV 
eDI Iv  

BF 

#2 
Eb Ib  

C0 

#2 
Ev Ib  

C1 

RETN 
Iw  
C2 

RETN 
 

C3 

LES 
Gv Mp  

C4 

LDS 
Gv Mp  

C5 

MOV 
Eb Ib  

C6 

MOV 
Ev Iv  

C7 

ENTER 
Iw Ib  
C8 

LEAVE 
C9 

RETF 
Iw  
CA 

RETF 
 

CB 

INT3 
 

CC 

INT 
Ib  
CD 

INTO 
 

CE 

IRET 
 

CF 

#2 
Eb 1  
D0 

#2 
Ev 1  
D1 

#2 
Eb CL  

D2 

#2 
Ev CL  

D3 

AAM 
Ib  
D4 

AAD 
Ib  
D5 

SALC 
 

D6 

XLAT 
 

D7 

ESC 
0  
D8 

ESC 
1  
D9 

ESC 
2  
DA 

ESC 
3  
DB 

ESC 
4  

DC 

ESC 
5  

DD 

ESC 
6  
DE 

ESC 
7  
DF 

LOOPNZ 
Jb  
E0 

LOOPZ 

Jb  
E1 

LOOP 
Jb  
E2 

JCXZ 
Jb  
E3 

IN 
AL Ib  

E4 

IN 
eAX Ib  

E5 

OUT 
Ib AL  

E6 

OUT 
Ib eAX  

E7 

CALL 
Jz  
E8 

JMP 
Jz  
E9 

JMP 
Ap  
EA 

JMP 
Jb  
EB 

IN 
AL DX  

EC 

IN 
eAX DX  

ED 

OUT 
DX AL  

EE 

OUT 
DX eAX  

EF 

LOCK: 
 

F0 

INT1 
 

F1 

REPNE: 
 

F2 

REP: 
 

F3 

HLT 
 

F4 

CMC 
 

F5 

#3 
Eb  
F6 

#3 
Ev  
F7 

CLC 
 

F8 

STC 
 

F9 

CLI 
 

FA 

STI 
 

FB 

CLD 
 

FC 

STD 
 

FD 

#4 
INC/DEC 

FE 

#5 
INC/DEC  

FF 

 

Legend 

HAS MOD R/M 

LENGTH = 1 

OTHER 

UNDECODED 
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В таблиці А.4 використані скорочені позначення (табл. А.5 та 

А.6 
Таблиця А.5  

Позначення для способів адресації 

 

A Пряма адресація. Команда не має байту mod r/m; адреса операнду 

знаходиться в команді; не може використовуватися  базовий регістр, 

індексний регістр або масштабний коефіцієнт (наприклад,  JMP (EA)). 

C Поле reg байту mod r/m визначає регістр керування. 

D Поле reg байту mod r/m визначає регістр налагодження. 

E Байт mod r/m слідує за кодом операцій і визначає операнд. Операнд – 

це або регістр загального призначення або адреса у пам’яті. Якщо це 

адреса у пам’яті, ця адреса обчислюється з врахуванням сегментного 

регістру та будь-якого з наступних значень: базового регістру, 

індексного регістру, масштабного коефіцієнту та зміщення. 

F Регістр прапорів EFLAGS. 

G Поле reg байту mod r/m визначає регістр загального призначення 

(наприклад, AX (000)). 

I Безпосереднє значення. Значення операнду безпосередньо закодовано в 

наступних байтах команди. 

J В команді міститься відносне зміщення, яке необхідно додати до 

регістру покажчика інструкцій (наприклад, JMP (0E9), LOOP). 

M Байт mod r/m може відноситись лише до пам’яті (наприклад, BOUND, 

LES, LDS, LSS, LFS, LGS, CMPXCHG8B). 

O Команда не містить байту mod r/m; зміщення операнда закодовано в 

команді як слово або подвійне слово (в залежності від атрибута розміру 

адреси). Базовий регістр, індексний регістр або масштабний коефіцієнт 

не можуть застосовуватися (наприклад, MOV (A0-A3)). 

P Поле reg байту mod r/m визначає регістр запакованих почетверених 

слів за MMX технологією.  

Q Байт mod r/m слідує за кодом операцій і визначає операнд. Операнд – 

це регістр за технологією MMX або адреса у пам’яті. Якщо це адреса у 

пам’яті, ця адреса обчислюється з врахуванням сегментного регістру та 

будь-якого з наступних значень: базового регістру, індексного регістру, 

масштабного коефіцієнту та зміщення. 

R Поле reg байту mod r/m може задавати лише регістр загального 

призначення. 

S Поле reg байту mod r/m визначає сегментний регістр (наприклад, MOV 

(8C, 8E)). 

T Поле reg байту mod r/m визначає регістр тестування (наприклад, MOV 

(0F24,0F26)). 

V Поле reg байту mod r/m визначає регістр для запакованих значень з 

плаваючою комою SIMD. 
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Продовження табл. А.5 
 
W Байт mod r/m слідує за кодом операції і визначає операнд. Операндом є 

або регістр для значень з плаваючою комою SIMD або адреса у пам’яті. 

Якщо це адреса у пам’яті, адреса обчислюється з врахуванням 

сегментного регістру та будь-якого з наступних значень: базового 

регістру, індексного регістру, масштабного коефіцієнту та зміщення. 

X Пам’ять адресована парою регістрів DS:SI (наприклад, MOVS, CMPS, 

OUTS або LODS). 

Y Пам’ять адресована парою регістрів ES:DI (наприклад, MOVS, CMPS, 

INS, STOS або SCAS). 

 

 
Таблиця А.6  

Позначення для типів операндів 
 

a Два операнда в пам'яті розміром в одне слово або два операнда в пам'яті 

розміром два слова, в залежності від атрибута розміру операнда 

(використовується лише командою BOUND). 

b Байт, незалежно від атрибута розміру операнда. 

c Байт або слово, в залежності від атрибута розміру операнда. 

d Подвійне слово, незалежно від атрибута розміру операнда. 

dq Подвійне-почетверенне слово, незалежно від атрибута розміру 

операнда. 

p 32-бітний або 48-бітний покажчик, в  залежності від атрибута розміру 

операнда. 

pi Почетверенне слово за технологією MMX (наприклад, mm0). 

ps 128-бітні запаковані дані з плаваючою точкою одинарної точності. 

q Почетверенне слово, незалежно від атрибута розміру операнда. 

s 6-байтовий псевдо-дескриптор. 

ss Скалярний елемент 128-бітних запакованих даних з плаваючою точкою 

одинарної точності. 

si Регістр для цілих подвійних слів (наприклад, eax). 

v Слово або подвійне слово, в залежності від атрибута розміру операнда. 

w Слово, незалежно від атрибута розміру операнда. 
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Додаток Б. Технологія створення програм на мові асемблера  

в середовищі MASM64 

 

Б.1. Структура програми на мові асемлера в середовищі 

MASM64 

 

Підготовка тексту програми на masm64. Текст програми на 

мові асемблера записується в один або кілька текстових файлів. 

Імена файлів можуть бути будь-які, але рекомендовано 

використання латинських символів та розширення  *.asm. Ці файли 

є текстовими, їх можна підготувати за допомогою будь-якого 

текстового редактора, наприклад блокнота або Notepad
 
++, і 

зберігати у вигляді звичайних файлів у форматі ASCII. 

Використання Word небажано, тому що такий документ містить 

багато службових символів, які є невидимими і призводять до 

помилок трансляції. 

Структура програми під Win64 може бути такою (лістинг Б.1): 

 
Лістинг Б.1  

Приклад програми на асемблері  

 
TITLE                  ; перша програма на masm64 
OPTION DOTNAME  ;включення і відключення функцій асемблера 
.DATA;                         директива початку сегменту даних 
... 
.CODE                     ; директива початку сегменту команд 
WinMain proc; 
                                   ...; код програми 
Ret                               ; вихід з ОС Windows 
WinMain endp 
end 

 

Директива TITLE - це заголовок програми. Його часто може і 

не бути. 

Опція OPTION DOTNAME - включення і відключення API-

функцій, якщо вони застосовуються в програмі. 

WinMain proc - ім'я програми. Це ім'я може бути будь-яким, 

але воно повинно повторюватися в пакетному (командному) bat-

файлі при лінкуванні програми як точки входу до програми. 
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Підготовлені тексти програми з розширенням *.asm є 

вхідними даними для програм, які називаються асемблер 

(наприклад, програми masm, wasm, fasm, nasm). 

Завдання програми транслятора асемблера - перетворити текст 

програми у форму двійкових команд, які може виконати 

мікропроцесор. Після асемблерування отримують файли об'єктних 

модулів, котрі мають розширення *.obj.  

Для програмування на асемблері під х64 фірми Intel можна 

використовувати або безпосередне середовище Visual Studio v16 і 

старіше, або середовище MASM64. 

Для використання асемблера MASM64 його необхідно 

встановити в кореневий каталог системного диску C: /. Це 

необхідно для того, щоб в кожній програмі не вказувати шляхи до 

бібліотек, що підключаються. При встановленні його на інший 

логічний диск необхідно буде прописувати шляхи підключення 

бібліотек розташування АРI-функцій.  

Зовнішній вигляд редактора середовища MASM64 

представлено на рисунку Б.1, який відкривається після виклику 

файлу qeditor.exe, і розташовується на C:\masm64\. 

 

 
 

Рис. Б.1. Зовнішній вигляд редактора середовища MASM64 
 

У середовищі пишеться асемблерна програма і зберігається 

шляхом вибору кнопок меню «File / Save as». Необхідно вказати 

ім'я латинськими літерами і обов'язково розширення .asm. 
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Для отримання ехе-файлу обирається кнопка меню х64, а 

потім Compile & Link. Після чого отримується виконуючий ехе-

файл і розташовується на C:\masm64\bin. 

Програма ml64.exe з MASM64 виконує трансляцію вихідного 

тексту програми в проміжний об'єктний файл. 

 

 

Б.2. Налагодження програми за допомогою налагоджувача 

x64dbg 
 

Будь-яка програма потребує налагодження (виправлення 

помилок). На сьогоднішній день для налагодження програм на 

асемблері, написаних для процесорів архітектури х64 

застосовується програма-налагоджувач x64Dbg, яка завантажує 

виконувані файли з розширенням .exe. За допомогою 

налагоджувача можна, наприклад, переглядати вміст різних ділянок 

пам'яті, виконувати програму крок за кроком, змінювати 

програмний код, зберігати зміни в ехе-файлі та інше.  

При написанні програм обов'язково використовувати довідник 

MSDN (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library) 

Документацію щодо використання налагоджувача x64Dbg 

можна відкрити після натискання на клавішу F1 або вибрати пункт 

меню «Довідка / Керівництво» 

Для налагодження exe-файлу необхідно завантажити файл в 

налагоджувач. При первинному завантаженні файлу необхідно 

виконати пункт меню «Файл / Відкрити». При повторному 

відкритті краще використовувати пункт меню «Файл / Останні 

файли». 

Для виправлення команди необхідно двічі натиснути на ліву 

клавішу миші і у вікні, здійснити необхідні дії. Після чого 

натиснути праву клавішу мишки і вибрати пункт меню 

«Асемблювання» 

Звичайні точки зупинки. Для того, щоб поставити звичайні 

точки зупинки (ordinary breakpoints), необхідно у вікні 

дизасемблеру використовувати клавішу <F2> або подвійне 

клацання миші в другій колонці вікна коду. В цьому випадку 

команда фарбуються в червоний колір. Цей вид зупинки 

необхідний для того, щоб в точці зупинки можна було б перевірити 

стан регістрів, змінних, стека. Вторинне натискання на клавішу 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library
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<F2> в точці зупинки або подвійне клацання миші видаляють точку 

зупинки. 

Дамп пам'яті. Для виклику потрібної адреси пам'яті необхідно 

натиснути на праву клавішу мишки і вибрати пункти «Перейти / 

Вираз /» і «Ввести адресу» або натиснути праву клавішу мишки і 

вибрати пункт меню «Перейти до адреси». 
 

 

Б.3. Приклади програм на masm64  
 

Программуваня у 64-бітній версії Windows мало чим 

відрізняється від традиційного, тільки необхідно мати на увазі, що 

регістри загального призначення розширені до 64-бітів. 

Розглянемо найпростіший приклад: завантажити в регістр AL 

наступну машинну команду (лістинг Б.2). 
Лістинг Б.2  

Завантаження машинної команди в регістр  

 

Вариант архітектури x86 

 
call $ + 5      ; поміщаємо в стек адресу наступної команды і 

                          ; передаємо на неї керування 

pop ebx           ; витягаємо із стека адресу повернення  

add ebx, 6      ; корегування адреси на розмір команд pop/add/mov 

mov al, [ebx]  ; тепер AL містить опкод команди nop 

nop                   ; команда, опкод якої  хочемо загрузити до  AL 

 

 

Вариант архітектури x86-64 

 

mov al,[rip]     ; загружаемо в регістр AL наступну машинну команду 

nop                    ; команда, машинний код якої потрібно загрузити до AL 

 

 

Приклад 1.  

 

Завдання. Створити програму для змінних довжиною 32 біти 

для обчислення виразу y=(1+6*a-b/2)/(k+a/d). 
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Результати  
Лістинг Б.3  

 

Програма на мові асемблері в 32-бітному форматі 

 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\include\kernel32.inc 
include \masm32\include\user32.inc 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
.data 
a dd 50 
b dd 20 
k dd 30 
d dd 5 
 res dd ?,0 
.code 

        start: 
xor eax,eax  ; обнуління регістрів загального призначення, 
xor ebx,ebx  ; які будуть використовуватися, 
xor ecx,ecx  ; при обчислені виразу 
xor edx,edx  ; вираз складаеться з чисельника та 
xor esi,esi ;знаменика, рекомендується починати зі 

;знаменика щоб потім визначитися з 
;довжиною чисельника 

mov eax, a  ; заносимо значення змінної до регістра 
cdq                       ; виконуємо розширення регістра EAX до  ; 

EDX:EAX 
div d                     ; виконуємо ділення, ціла частина результату 

в EAX, остача - EDX 
mov ebx, k;  
add ebx,eax ; додавання (k+a/d), результат в ebx 
mov eax,b; 
mov esi,2 
div esi  ; отримуємо b/2 
mov edi,eax ; результат b/2 заносимо в edi 
mov ecx,6  
mov eax,a 
mul ecx          ; 6*a 
add eax,1       ;додаємо 1 і отримуемо 1+ 6*a 
sub eax,edi   ; виконуємо віднімання  

 ;сформовано чисельник (1+6*a-b/2) в регістрі  eax 
 ;знаменник edi має довжину подвійного слова,  
 ;тому необхідно розширити чисельник 
 ; до почетвереного слова   

cdq 
div ebx   ; ділення та отримуємо результат: ціла частина   

;в eax, остача в edx 
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mov res, eax  ; цілу частину записуємо у змінну res 
exit: 
int 21h 
end start 
 

Лістинг Б.4  

Програма на мові асемблера в 32-бітному форматі із застосуванням API 

функцій (виводиться вікно з результатами обчислення)   

 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\include\kernel32.inc 
include \masm32\include\user32.inc 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
count PROTO arg_a:DWORD,arg_b:DWORD,arg_c:DWORD, 
arg_d:DWORD 
.data 
_a dd 50 
_b dd 20 
_k dd 30 
_d dd 5 
_res dd ?,0 
strbuf dd ?,0 
_text db "Рівняння (1+6*a- b/2)/(k+a/d)",0ah,"Результат: ціла 

частина %d",0ah, 
"Адреса змінної у пам’яті: %p",0ah,0ah, 0 
_title db "Лабораторна робота №1 (masm32)",0 

 
.code 
count proc 
arg_a:DWORD,arg_b:DWORD,arg_k:DWORD,arg_d:DWORD 
mov eax,arg_a 
cdq 
div arg_d ; 
mov ebx,arg_k 
add ebx,eax  
mov eax,arg_b 
mov esi,2 
div esi 
mov edi,eax 
mov ecx,6 
mov eax, arg_a 
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mul ecx 
add eax,1  ; додаємо 1 і отримуемо 1+ 6*a 
sub eax,edi 
 
 
 
cdq 
div ebx 
mov _res,eax 
ret 
count endp 
start: 
invoke count,_a,_b,_k,_d 
invoke wsprintf, ADDR strbuf, ADDR _text, _res, ADDR _res 
invoke MessageBox, NULL, addr strbuf, addr _title, 
MB_ICONINFORMATION 
invoke ExitProcess, 0 
END start 
 
 

Результати виконання програми наведені на рис. Б.2. 

 
.

 
 

Рис. Б.2. Результати виконання програми 
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Приклад 2. 
 

Завдання. Створити програму в знакових форматах 

довжиною 64 біти для обчислення виразу: y=(a*b+с/d). 
 

Результати  
Лістинг Б.5  

Програма на мові асемблері в 64-бітному форматі 

 

OPTION DOTNAME  ;включення та відключення API-функцій  
include temphls.inc  ;invoke і інші високорівненві інструкції 
include win64.inc   ;константи 
include kernel32.inc ;прототипи функцій із библиотеки kernel32.dll 
includelib kernel32.lib 
include user32.inc 
includelib user32.lib 
OPTION PROLOGUE:none   ;пролог функції 
OPTION EPILOGUE:none   ;епілог функції 
count PROTO arg_a:QWORD,arg_b:QWORD,arg_c:QWORD, 
arg_d:QWORD 
 
.data 
_a1 dq 20 
_b1 dq 4 
_c1 dq 8 
_d1 dq 2 
_res1 dq 0 
_title db "Процедурb. masm64",0 
strbuf dq ?,0 
_text db "Рівняння ab + c/d",0ah,"Результат: %d",0ah, 
"Адреса змінної у пам’яті: %p",0ah,0ah,0 
.code 
count proc arg_a:QWORD, arg_b:QWORD, 
arg_c:QWORD,arg_d:QWORD 
mov rax,rcx ; arg_a 
mul rdx ; rdx:rax (ab) 
mov rsi,rax    ;збереження результату попереднього множення 
mov rax,r8      ;занесення arg_c 
div r9               ;rdx: rax <- rax/r9 
add rax,rsi ; 
mov _res1,rax ; 
;leave             ;Відновлення кадра стеку. 
ret 
count endp 
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WinMain proc 
sub rsp,28h   ; вирівнювання стека 28h=32d+8; 32d x 8 = 256 

    ; 8 – повернення  
mov rbp,rsp    ;збереження значення стеку, яке вирівнювалося 
invoke count,_a1,_b1,_c1,_d1 
invoke wsprintf, ADDR strbuf, ADDR _text, _res1, ADDR _res1 
invoke MessageBox, NULL, addr strbuf, addr _title, 
MB_ICONINFORMATION 
invoke ExitProcess,0 
WinMain endp 
end 
 
 

Результати виконання програми наведені на рис. Б.3. 

 

 
 

Рис. Б.3 Результати виконання програми  

 

Особливістью програмування в 64-бітній версії Windows є те, 

що всі параметри API-функцій передаються через регістри, а не 

через стек. Перші чотири аргументи всіх API-функцій передаються 

в регістрах RCX, RDX, R8 і R9 (регістри перераховані в порядку 

проходження аргументів, крайній лівий аргумент поміщається в 
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RCX). Інші параметри завантажуються на стек. Все це називається 

x86-64 fast calling conversion (угода щодо швидкої передачі 

параметрів для x86-64). 

 

Приклад 3.  

 

Виклик функції з п'ятьма аргументами АPI_func(1,2,3,4,5) 

виглядає так (лістинг Б.6): 
Лістинг Б.6  

Виклик АPI функції 

 

mov dword ptr [rsp+20h], 5    ; завантажуєм в стек пятий зліва 
                                                    аргумент 
mov r9d, 4 ;            передаємо четвертий зліва аргумент 
mov r8d, 3 ;            передаємо третій зліва аргумент 
mov edx, 2 ;           передаємо другий зліва аргумент 
mov ecx, 1 ;           передаємо перший зліва  аргумент 
call API_func 
 

Зсув п'ятого аргументу щодо верхівки стека, яке дорівнює 20h, 

вимагає пояснень (адже адреса повернення займає лише 8 байт). Це 

пов’язано з тим, що, адреси «резервуються» для перших чотирьох 

аргументів, переданих через регістри. Зарезервовані «комірки» 

містять неініціалізоване сміття і називаються spill (затичка або 

втрата). 
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Додаток В. Додаткові команди для процесорів Intel 

 

Використані позначення: 

- r8, r16, r32, r64 – позначають будь-який 8, 16, 32 або 

64розрядний регістр загального призначення, відповідно;   

- m8, m16, m32, m64 – позначають адресу 8, 16, 32 або 

64розрядної комірки оперативної памяті, відповідно;  

- imm8, imm16, imm32, imm64 – позначають 8, 16, 32 або 

64розрядну константу, яка вказується  безпосередньо в команді;  

- rel8, rel16, rel32 – позначають величину зміщення при 

використанні відносної адресації там, де це важливо.   
 

 

Команди пересилання даних. 

 
MOV r8,imm8 MOV r8,r/m8 MOV m8,r8 
MOV m8,imm8 MOV r16,imm16 MOV r16,r/m16 
MOV m16,r16 MOV m16,imm16 MOV r32,imm32 
MOV r32,r/m32 MOV m32,r32 MOV m32,imm32 
MOV r64,imm(32,64) MOV r64, r/m64 MOV m64,r64 
MOV m64,imm64   
 

Алгоритми дії команд пересилання даних наведені в підрозд. 

2.4.1. 
 

Команди з перевіркою умов. Деякі команди виконують (чи не 

виконують) задану дію в залежності від стану деяких прапорів. Такі 

команди чаще за всього використовуються після операції 

порівняння (або іншої арифметичної команди).  

На мові асемблера в позначенях цих операцій включаються 

літери, які відповідають перевіряємій умові. Команди, які 

аналогічні за дією, але відрізняються створеними умовами, 

об’єднані в одну групу. Наприклад, при розв’язанні задачі 

завантаження в регістр RAX максимального значення із RAX і RBX 

можна застосувати команду умовної пересилки даних CMOVcc у 

вигляді:    

 
cmp rax, rbx  
cmovl rax, rbx  
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де cc = l відповідає умові «менше», а команда cmp віднімає із 

першого операнда другий та виставляє прапори.  
 

Таблиця В.1 

Позначення умов на прикладі команди CMOVcc 

 

Команда Дія (пересилка) виконується, якщо 

CMOVE/CMOVZ 

CMOVNE/CMOVNZ 

Дорівнює (Equal/Zero) ZF = 1 

Не дорівнює (Not Equal/Not Zero) ZF = 0 

CMOVA/CMOVNBE 
Більше беззнакове (Above/Not Below or Equal) CF=0 

& ZF = 0 

CMOVAE/CMOVNB 
Більше або дорівнює беззнакове Above or Equal/Not 

Below) CF=0 

CMOVB/CMOVNAE Менше беззнакове (Below/Not Above or Equal) CF=1 

CMOVBE/CMOVNA 
Менше або дорівнює беззнакове (Below or Equal/Not 

Above) CF=1|ZF =1 

CMOVG/CMOVNLE 
Більше знакове (Greater/Not Less or Equal) ZF=0 & 

SF=OF 

CMOVGE/CMOVNL 
Більше або дорівнює знакове (Greater or Equal/Not 

Less) SF=OF 

CMOVL/CMOVNGE Меньше знакове (Less/Not Greater or Equal) SF≠0 

CMOVLE/CMOVNG 
Менше або дорівнює знакове (Less or Equal/Not 

Greater) ZF=1|SF≠OF 

CMOVС CF=1 (Carry)  CMOVNC  
CF=0  

(Not Carry) 

CMOVO 
OF=1 

(Overflow)  
CMOVNO 

OF=0 

(Not Overflow) 

CMOVS SF=1 (Sign)  CMOVNS SF=0 (Not Sign) 

CMOVP/CMOVPE  

PF=1  

(Parity/Parity 

Even)  

CMOVNP/ 

CMOVPO 

PF=0  

(Not Parity/Odd) 

 

 

Команди встановлення / скидання байта SETcc r / m8 

встановлюють байт в одиницю, якщо виконується умова сс, та в 

ноль, якщо умова не виконується. Можливі умови сс еквівалентні 

розглянутим для команди CMOVcc  
 

SETE/SETZ SETG/SETNLE SETS 
SETNE/SETNZ SETGE/SETNL SETP/SETPE 
SETA/SETNBE SETL/SETNGE SETNC 
SETAE/SETNB SETLE/SETNG SETNO 
SETB/SETNAE SETС SETNS 
SETBE/SETNA SETO SETNP/SETPО 
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Команди обміну даними. Алгоритм роботи команд обміну даними 

розлянуто в підрозд. 2.4.1. В табл. С.2 наведено перелік деяких 

команд з перевіркою умов.  
 

Таблиця В.2 

Команди обміну даними 

 

Команда Дія 

XCHG  r,r/m 
XCHG  m,r 

Обмінює вміст операндів 

CMPXCHG  r/m8,r8 
CMPXCHG  r/m16,r16 
CMPXCHG  r/m32,r32 
CMPXCHG  r/m64,r64 

Порівнює вміст регістру RAX/EAX/AX/AL з 

першим операндом. Якщо вони рівні, то 

другий операнд завантажується в перший. 

Інакше перший операнд заватажується в 

регістр RAX/EAX/AX/AL. 

CMPXCHG8B  m64 

Порівнює вміст пари регістрів EDX:EAX з 

операндом у пам’яті. Якщо вони рівні, то 

зберігає EСX:EВX у операнді. Інакше 

завантажує операнд в EDX:EAX 

CMPXCHG16B  m128 

Порівнює вміст пари регістрів RDX:RAX з 

операндом у пам’яті. Якщо вони рівні, то 

зберігає RСX:RВX у операнді. Інакше 

завантажує операнд в RDX:RAX 

 

 

Ланцюжкові команди розлянуті в підрозд. 2.4.6. та роботі 5 з 

розділу 4. В табл. С.3 наводиться їх більш детальний перелік.  

Команди виконують обробку одного байту (слова, подвійного 

слова, почетвереного слова) та повторюються у циклі для обробки 

цілого рядка. В 64-бітному режимі процесора один з двох 

операндів, які не вказуються явно, може знаходитися у регістрі 

RAX/EAX/AX або AL, а другий в пам’яті, або обидва операнда  в 

памяті. Адреса джерела даних міститься у регістрі RSI (Source 

Index), а адреса приймача даних у регістрі RDI (Destination Index).  

Прапор напрямку DF (Direction Flag) в регістрі RFLAGS 

визначає напрямок обробки рядка шляхом збільшення або 

зменшення вмісту індексних регістрів RSI і
 
/ або RDI. Якщо DF=0, 

то значення індексних регістрів будуть автоматично збільшуватися 

на величину операнда, тобто обробка буде здійснюватися в 

напрямку зростання адрес. Якщо DF=1, то значення індексних 
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регістрів будуть автоматично зменшуватися, тобто обробка буде 

йти в напрямку зменшення адрес. 
 

Таблиця В.3 

Перелік ланцюжкових команд 64-бітного режиму  

 

Дія Команда 
Адреса 

приймача 

Адреса 

джерела 
Копіювання 

даних з пам'яті 

в пам'ять 
MOVSB/W/D/Q [RDI] [RSI] 

Завантаження 

даних в регістр 

із пам'яті 
LODSB/W/D/Q AL/AX/EAX/RAX [RSI] 

Збереження 

вмісту регістра 

у пам'яті  
STOSB/W/D/Q [RDI] AL/AX/EAX/RAX 

Порівняння 

пам'ять - 

пам'ять  
CMPSB/W/D/Q [RDI] [RSI] 

Порівняння 

пам'ять - 

регістр  

SCASB/W/D/Q [RDI] AL/AX/EAX/RAX 
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