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CHƢƠNG 7 LẬP TRÌNH VỚI CÁC NHÓM LỆNH PHỔ BIẾN 

Các nhóm lệnh phổ biến là một tập hợp các nhóm lệnh IA-32 đại diện cho các tập 

lệnh nền tảng hoặc căn bản của bộ xử lý Intel IA-32. Các nhóm lệnh này đƣợc đƣa 

vào kiến trúc IA-32 cùng với những bộ xử lý IA-32 đầu tiên (Intel 8086 và 8088). 

Các  lệnh bổ sung đƣợc thêm vào nhóm lệnh phổ biến trong các đời sau của bộ xử 

lý IA-32 (các bộ xử lý Intel 286, Intel386, Intel486, Pentium, Pentium Pro, và 

Pentium II). 

Các nhóm lệnh phổ biến thực hiện công việc di chuyển dữ liệu cơ bản, định địa chỉ 

bộ nhớ, số học và logic, điều khiền luồng chạy của  chƣơng trình, đầu vào/đầu ra, 

và thao tác chuỗi (chuỗi các hoạt động) trên một tập hợp các số nguyên, con trỏ, và 

các loại dữ liệu BCD. 

Chƣơng này trình bày một cách tổng quan về các nhóm lệnh phổ biến. Chƣơng 3, 

Tập lệnh tham khảo A-M và Chƣơng 4, Tập lệnh tham khảo N-Z trong Sổ tay 

hƣớng dẫn dành cho lập trình viên Intel IA-32, Tập 2A và 2B mô tả chi tiết từng 

lệnh. 

7.1. MÔI TRƢỜNG LẬP TRÌNH DÀNH CHO CÁC NHÓM LỆNH PHỔ BIẾN 

Môi trƣờng lập trình cho nhóm lệnh phổ biến bao gồm các tập các thanh ghi và 

không gian địa chỉ tạo nên môi trƣờng thực thi cơ bản của kiến trúc IA-32 (xem 

hình 7-1) và một tập hợp các kiểu dữ liệu. Môi trƣờng thực thi cơ bản bao gồm các 

thành phần sau đây: 

Các thanh ghi đa năng: Tám thanh ghi đa năng 32-bit (xem hình 3-4) đƣợc sử dụng 

cùng với các kiểu địa chỉ IA-32  hiện tại để định địa chỉ các toán hạng trong bộ 

nhớ. Các thanh ghi này có tên EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI EDI, và ESP. 

• Các thanh ghi đoạn: Sáu thanh ghi đoạn 16-bit chứa con trỏ  đoạn đƣợc sử dụng 

trong quá trình truy cập vào bộ nhớ. Các thanh ghi này có  tên là CS, DS, SS, ES, 

FS, và GS. 

• Thanh ghi EFLAGS: Thanh ghi 32-bit này  (xem hình 3-7) đƣợc sử dụng để thể 

hiện trạng thái và kiểm soát các phép toán số học cơ bản, so sánh, và các hoạt động 

hệ thống. 

• Thanh ghi EIP: Thanh ghi 32-bit này chứa con trỏ  lệnh hiện hành. 



 

Hình 7-1. Môi trƣờng thực hiện cơ bản cho nhóm lệnh phổ biến 

Không gian địa chỉ 

Thanh ghi phổ biến Tám 32-Bit 

Thanh ghi đoạn Sáu 16-bit 

Các lệnh phổ biến hoạt động trên các kiểu dữ liệu sau đây: 

• Bytes, words, và doublewords (xem Hình 4-1) 

• Byte có dấu và không có dấu, các số nguyên word, và double word (xem hình 4-

3) 

• Con trỏ gần và xa (xem hình 4-4) 

• Các trƣờng Bit (xem hình 4-5) 

• Các số nguyên BCD (xem hình 4-8) 

7.2. TÓM TẮT CÁC LỆNH PHỔ BIẾN 

Các lệnh phổ biến đƣợc chia thành các nhóm sau đây: 

• Chuyển đổi dữ liệu. 

• Số học nhị phân 



• Số học thập phân 

• Logic 

• Dịch chuyển và xoay 

• Bit và byte 

• Chuyển đổi điều khiển. 

• Chuỗi 

• I/O 

• Nhập và xuất 

• Điều khiển cờ. 

• Thanh ghi đoạn 

• Những loại khác 

Để xem danh sách các lệnh phổ biến cho từng phân nhóm, xem Phần 5.1., "Nhóm 

lệnh phổ biến". 

7.2.1. Lệnh chuyển đổi dữ liệu 

Các lệnh chuyển đổi dữ liệu di chuyển byte, word, doublewords, hoặc quadword 

(từ dài 16 bit) cả giữa bộ nhớ và các thanh ghi của bộ xử lý và giữa các thanh ghi 

với nhau. Với mục đích này, các lệnh đƣợc chia thành tiểu phân nhóm phục vụ cho 

việc: 

• Di chuyển dữ liệu nói chung 

• Trao đổi 

• Các thao tác trên stack. 

• Chuyển đổi loại 

stack : bộ nhớ lồng nhau 



7.2.1.1. Lệnh di chuyển dữ liệu chung 

 

Các lệnh di chuyển. Lệnh MOV (di chuyển) và CMOVcc (di chuyển có điều kiện) 

chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ với các thanh ghi hoặc giữa các thanh ghi với nhau. 

Lệnh MOV thực hiện các thao tác nạp và lƣu trữ dữ liệu giữa bộ nhớ và  thanh ghi 

của bộ vi xử lý, và thao tác di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi. Nó xử lý việc 

truyền dữ liệu dọc theo các đƣờng liệt kê trong Bảng 7-1. (Xem "MOV-Di chuyển 

đến / từ thanh ghi điều khiển" và "MOV-Di chuyển đến / từ thanh ghi debug" trong 

Chƣơng 3, Tập lệnh tham khảo A-M trong Sổ tay hƣớng dẫn dành cho lập trình 

viên Intel IA-32, Tập 2A để biết thông tin về việc di chuyển dữ liệu và thanh ghi 

điều khiển – thanh ghi debug.) 

Lệnh MOV không thể di chuyển dữ liệu từ một vị trí trong bộ nhớ đến nơi khác 

hoặc từ một thanh ghi đoạn đến một thanh ghi đoạn khác. Di chuyển giữa các bộ 

nhớ có thể đƣợc thực hiện bằng lệnh MOVS (xem Phần 7.2.8., "Các thao tác 

chuỗi"). 

Lệnh di chuyển có điều kiện. Các lệnh CMOVcc là một nhóm các lệnh kiểm tra 

trạng thái của các cờ trạng thái trong thanh ghi EFLAGS và thực hiện các thao tác 

di chuyển nếu những cờ này đang ở trong một trạng thái nhất định (hay điều kiện) 

nào đó. Các lệnh này có thể đƣợc sử dụng để di chuyển một giá trị 16-bit hoặc 32-

bit từ bộ nhớ đến thanh ghi đa năng hoặc từ một thanh ghi đa năng tới nơi khác. 

Tình trạng cờ đang đƣợc kiểm tra tùy thuộc vào mỗi lệnh đƣợc quy định với một 

mã điều kiện (cc) gắn liền với lệnh đó. Nếu điều kiện không đƣợc thỏa mãn, việc 

di chuyển không đƣợc thực hiện và quá trình tiếp tục với các lệnh theo sau lệnh 

CMOVcc. 



 

Bảng 7-1. Quá trình hoạt động (các thao tác) của lệnh di chuyển 

Bảng 7-2 biểu diễn cách nhớ các lệnh CMOVcc và các điều kiện đƣợc kiểm tra cho 

mỗi lệnh. Các mã điều kiện dễ nhớ đƣợc thêm vào các chữ cái "CMOV" để hình 

thành một lệnh CMOVcc dễ nhớ. Các lệnh đƣợc liệt kê trong Bảng 7-2 theo từng 

cặp (ví dụ, CMOVA / CMOVNBE ) là những  tên khác nhau của cùng một lệnh. 

Assembler cung cấp các tên thay thế này để dễ đọc chƣơng trình hơn. 

Lệnh CMOVcc rất hữu ích để tối ƣu hóa các cấu trúc IF nhỏ. Chúng còn giúp loại 

bỏ tình trạng quá nhiều nhánh đối với các phát biểu IF và dự đoán rẻ nhánh sai của 

bộ vi xử lý . 

Các lệnh di chuyển có điều kiện đƣợc hỗ trợ trong bộ xử lý P6, Pentium 4, và Intel 

Xeon. Phần mềm có thể kiểm tra xem các lệnh CMOVcc có đƣợc hỗ trợ hay không 

bằng cách kiểm tra  thông tin đặc trƣng của bộ xử lý với lệnh CPUID (xem "Xác 

định CPUID CPU " trong Chƣơng 3, Tập lệnh tham khảo A-M  trong Sổ tay hƣớng 

dẫn lập trình IA-32, Tập 2A ) . 

7.2.1.2. Lệnh trao đổi 

Lệnh trao đổi có tác dụng hoán đổi các nội dung của một hoặc nhiều toán hạng và, 

trong một số trƣờng hợp, thực hiện các hoạt động khác nhƣ giữ tín hiệu LOCK 

hoặc sửa đổi cờ trong thanh ghi EFLAGS. 

Lệnh XCHG (trao đổi) hoán đổi các nội dung của hai toán hạng. Lệnh này tƣơng 

đƣơng với ba lệnh MOV và không đòi hỏi một vị trí tạm thời để lƣu các nội dung 



của một toán hạng khác, trong khi toán hạng kia đang đƣợc nạp. Khi một toán hạng 

bộ nhớ đƣợc sử dụng với lệnh XCHG, tín hiệu Lock của bộ xử lý đƣợc tự động 

bật. Vì vậy lệnh này có ích cho việc thực hiện tín hiệu semaphores (mã hiệu) hoặc 

cấu trúc dữ liệu tƣơng tự để đồng bộ hóa quá trình. Xem "Bus Locking" trong 

Chƣơng 7 của Sổ tay hƣớng dẫn lập trình Intel IA-32, Tập 3 để biết thêm thông tin 

về bus locking. 

Lệnh BSWAP (hoán đổi byte) đảo ngƣợc thứ tự byte trong một toán hạng thanh 

ghi 32-bit. Vị trí bit 0 đến 7 đƣợc hoán đổi với 24 đến 31, và vị trí từ 8 đến 15 bit 

đƣợc hoán đổi với 16 đến 23. Thực hiện lệnh này hai lần liên tiếp trong một hàng 

sẽ quay lại thanh ghi nhƣ ban đầu. Lệnh BSWAP sẽ hữu ích để chuyển đổi giữa 

định dạng dữ liệu "big-endian" và "little-endian". Lệnh này cũng tăng tốc độ thực 

hiện số học thập phân. ( Lệnh XCHG có thể đƣợc sử dụng để trao đổi các byte 

trong một từ .) 

big endian: bit quan trọng nhất đi trƣớc 

little-endian: bit ít quan trọng nhất đi trƣớc, theo thứ tự byte ngƣợc 

Bảng 7-2. Các lệnh di chuyển có điều kiện 



 

Lệnh  XADD (hoán đổi và cộng) hoán đổi hai toán hạng và sau đó lƣu trữ tổng của 

hai toán hạng trong toán hạng đích. Các cờ trạng thái trong thanh ghi EFLAGS cho 

thấy kết quả của việc gộp này. Lệnh này có thể đƣợc kết hợp với tiền tố Lock (xem 

"LOCK” trong Chƣơng 3, Sổ tay hƣớng dẫn cho lập trình Intel IA-32, Tập 2A) 

trong một hệ thống đa xử lý để thực hiện một vòng lặp DO . 

Lệnh CMPXCHG (so sánh và hoán đổi) và CMPXCHG8B (so sánh và hoán đổi 8 

byte) đƣợc sử dụng để đồng bộ hóa hoạt động trong hệ thống sử dụng nhiều bộ xử 

lý. Lệnh CMPXCHG đòi hỏi ba toán hạng: một toán hạng nguồn trong một thanh 

ghi, một phép toán nguồn trong thanh ghi EAX, và một toán hạng đích. Nếu các 

giá trị chứa trong toán hạng đích và thanh ghi EAX bằng nhau, toán hạng đích 

đƣợc thay thế bằng giá trị của toán hạng nguồn khác (giá trị không nằm trong 

thanh ghi EAX). Nếu không, giá trị ban đầu của toán hạng đích đƣợc nạp vào 



thanh ghi EAX. Các cờ trạng thái trong thanh ghi EFLAGS phản ánh kết quả thu 

đƣợc bằng cách trừ toán hạng đích với giá trị trong thanh ghi EAX . 

Lệnh CMPXCHG thƣờng đƣợc sử dụng để thử nghiệm và sửa đổi mã semaphores. 

Nó kiểm tra xem một mã semaphores có rỗng hay không. Nếu mã hiệu là rỗng, nó 

đƣợc đánh dấu đã phân bổ, nếu không nó sẽ mang ID của đối tƣợng sở hữu hiện 

tại. Đó là tất cả những gì đƣợc hoàn thành trong một qua trình liên tục. Trong một 

hệ thống xử lý đơn, lệnh CMPXCHG giúp loại bỏ việc phải chuyển sang mức độ 

bảo vệ 0 (để vô hiệu hóa ngắt) trƣớc khi thực hiện nhiều lệnh để kiểm tra và sửa 

đổi một mã hiệu. 

Đối với hệ thống đa xử lý, CMPXCHG có thể đƣợc kết hợp với tiền tố LOCK để 

thực hiện so sánh và hoán đổi đơn nguyên (nguyên tử). (Xem "Các thao tác đơn 

nguyên (thao tác nguyên tử) khóa" trong Chƣơng 7 của Sổ tay hƣớng dẫn sử dụng 

dành cho lập trình Intel IA-32, tập 3 để biết thêm thông tin về các thao tác đơn 

nguyên.) 

Lệnh CMPXCHG8B cũng đòi hỏi ba toán hạng: một giá trị 64-bit trong 

EDX:EAX, một giá trị 64-bit trong ECX:EBX, và một toán hạng đích trong bộ 

nhớ. Lệnh này so sánh giá trị 64-bit trong thanh ghi EDX:EAX với toán hạng đích. 

Nếu chúng bằng nhau, giá trị 64-bit trong thanh ghi ECX:EBX đƣợc lƣu trữ trong 

toán hạng đích. Nếu thanh ghi EDX:EAX và toán hạn đích không bằng nhau, đích 

đƣợc nạp vào thanh ghi EDX:EAX. Lệnh CMPXCHG8B có thể đƣợc kết hợp với 

tiền tố LOCK để thực hiện các thao tác đơn nguyên . 

7.2.1.3. Các lệnh thao tác trên Stack (bộ nhớ lồng nhau) 

Lệnh PUSH, POP, PUSHA (đẩy tất cả các thanh ghi vào), và POPA (lấy tất cả các 

thanh ghi ra) di chuyển dữ liệu đến và đi từ stack (bộ nhớ lồng nhau). Lệnh PUSH 

giảm con trỏ stack (chứa trong thanh ghi ESP) xuống, sau đó sao chép các toán 

hạng nguồn đến đầu stack (xem hình 7-2). Nó hoạt động trên các toán hạng bộ nhớ, 

toán hạng tức thời, và toán hạng thanh ghi (bao gồm cả  thanh ghi đoạn). Lệnh 

PUSH thƣờng đƣợc sử dụng để đặt các thông số trên stack trƣớc khi gọi một thủ 

tục. Nó cũng có thể đƣợc sử dụng để dành trƣớc (giữ trƣớc) không gian trên stack 

cho các biến tạm thời. 

Stack 



 

Trƣớc khi đẩy vào doubleword 31 0 

Sau khi đẩy vào doubleword 31 0 

Hình 7-2. Hoạt động của lệnh PUSH 

Lệnh PUSHA lƣu các nội dung của tám thanh ghi  phổ biến trên stack (xem hình 7-

3). Lệnh này đơn giản hóa lời gọi thủ tục bằng cách giảm số lƣợng các lệnh cần 

thiết để lƣu nội dung của các thanh ghi phổ biến. Các thanh ghi đƣợc đẩy vào stack 

theo thứ tự sau: EAX, ECX, EDX, EBX, giá trị ban đầu của ESP trƣớc khi EAX bị 

đẩy vào stack, EBP, ESI và EDI. 

 

Hình 7-3. Hoạt động của Lệnh Pusha 

Lệnh POP sao chép word hoặc doubleword ở đỉnh hiện tại của stack (đƣợc chỉ định 

bởi thanh ghi ESP) đến vị trí đƣợc chỉ định bằng toán hạng đích. Sau đó nó gia 

tăng thanh ghi ESP để trỏ đến đỉnh mới của stack (xem hình 7-4). Toán hạng đích 



có thể phân biệt đƣợc thanh ghi phổ biến (đa nhiệm), thanh ghi đoạn, hoặc địa chỉ 

bộ nhớ. 

 

Hình 7-4. Hoạt động của lệnh POP 

Lệnh POPA đảo ngƣợc tác dụng của lệnh PUSHA. Nó lấy ra 8 words hoặc 

doublewords từ đỉnh stack và đƣa vào các thanh ghi phổ biến (đa nhiệm, đa năng), 

ngoại trừ thanh ghi ESP (xem hình 7-5). Nếu thuộc tính kích thƣớc của toán hạng 

là 32, doublewords trên stack đƣợc chuyển vào thanh ghi theo thứ tự sau: EDI, 

ESI, EBP, bỏ qua doubleword, EBX, EDX, ECX, và EAX. Thanh ghi ESP đƣợc 

phục hồi bằng hoạt động lấy (pop) từ stack. Nếu thuộc tính kích thƣớc của toán 

hạng là 16, word trên stack đƣợc chuyển vào thanh ghi theo thứ tự sau: DI, SI, BP, 

bỏ qua word, BX, DX, CX, và AX. 

 

Hình 7-5. Hoạt động của các lệnh chuyển đổi POPA 



Các lệnh chuyển đổi kiểu sẽ đổi byte thành word, word thành doublewords, và từ 

doublewords thành quadwords (những từ dài 16 bit). Những lệnh này đặc biệt hữu 

ích để chuyển đổi số nguyên sang các định dạng số nguyên lớn hơn, bởi vì chúng 

thực hiện mở rộng dấu (xem hình 7-6 ) . 

Hai loại lệnh chuyển đổi kiểu gồm: chuyển đổi đơn giản, và di chuyển và chuyển 

đổi . 

 

Hình 7-6. Phần mở rộng dấu 

Chuyển đổi đơn giản. Các lệnh CBW (chuyển đổi byte sang word), CWDE(chuyển 

đổi phần mở rộng word thành doubleword ), CWD (chuyển đổi word thành 

doubleword), và CDQ (chuyển đổi doubleword thành quadword) thực hiện mở 

rộng dấu để tăng gấp đôi kích thƣớc của toán hạng nguồn. 

Lệnh CBW sao chép dấu (bit 7) của byte trong thanh ghi AL vào tất cả mọi vị trí 

bit của byte lớn (upper) trong thanh ghi AX. Lệnh CWDE sao chép dấu (bit 15) 

của word trong thanh ghi AX vào tất cả các vị trí bit của word lớn trong thanh ghi 

EAX . 

Lệnh CWD sao chép dấu (bit 15) của word trong thanh ghi AX vào tất cả các vị trí 

bit trong thanh ghi DX. Lệnh CDQ sao chép dấu (bit 31) của doubleword trong 

thanh ghi EAX vàotất cả các vị trí bit trong thanh ghi EDX. Lệnh CWD có thể 

đƣợc sử dụng để tạo ra số bị chia doubleword từ một word trƣớc khi chia một 

word, và lệnh CDQ có thể đƣợc sử dụng để tạo ra một số bị chia quadword từ một 

doubleword trƣớc khi chia doubleword . 

 



Lệnh move với dấu hoặc không có phần mở rộng. Lệnh MOVSX (di chuyển với 

phần mở rộng dấu) và MOVZX (di chuyển không mở rộng) di chuyển toán hạng 

nguồn vào thanh ghi sau đó thực hiện việc mở rộng dấu. 

Lệnh MOVSX mở rộng một giá trị 8 -bit thành một giá trị 16-bit hoặc một giá trị 

8-bit hoặc 16-bit thành một giá trị 32-bit bằng việc mở rộng dấu toán hạng nguồn, 

nhƣ mô tả trong hình 7-6. Lệnh MOVZX mở rộng một giá trị 8 -bit thành  một giá 

trị 16-bit hoặc một giá trị 8 -bit hoặc 16-bit thành một giá trị 32-bit mà không mở 

rộng các toán hạng nguồn. 

7.2.2. Lệnh số học nhị phân 

Lệnh số học nhị phân hoạt động trên dữ liệu số 8 -, 16 -, và 32-bit đƣợc mã hóa 

thành số nguyên nhị phân kiểu  có dấu hoặc không dấu. Lệnh số học nhị phân cũng 

có thể đƣợc sử dụng trong các thuật toán  trên các số thập phân (BCD). 

Trong thảo luận này, các lệnh này đƣợc chia theo phân nhóm nhỏ: 

• Cộng và trừ 

• Tăng và giảm 

• So sánh và đổi dấu. 

• Nhân và chia 

7.2.2.1. Lệnh cộng và trừ  

Lệnh ADD (cộng số nguyên), ADC ( cộng số nguyên có nhớ), SUB (trừ số 

nguyên), và SBB (trừ các số nguyên với số mƣợn) thực hiện phép cộng và phép trừ 

trên các toán hạng số nguyên kiểu  có dấu hoặc không dấu. 

Lệnh ADD tính tổng của hai toán hạng  nguyên. 

Lệnh ADC tính tổng của hai toán hạng số nguyên, cộng với 1 nếu cờ CF đƣợc thiết 

lập. Lệnh này đƣợc sử dụng để  truyền một số nhớ  trong quá trình cộng các số. 

Lệnh SUB tính  sự chênh lệch của hai toán hạng số nguyên. 



Lệnh SBB tính toán sự  chênh lệch của hai toán hạng số nguyên, trừ  1 nếu cờ CF 

đƣợc thiết lập. Lệnh này đƣợc sử dụng để sinh ra một số mƣợn  trong quá trình trừ 

các số. 

7.2.2.2. Lệnh tăng và giảm 

Lệnh INC (tăng) và DEC (giảm) tƣơng ứng  cộng 1 hoặc trừ 1 từ một toán hạng  

nguyên không dấu. Ban đầu các lệnh này đƣợc dùng để thực thi các bộ đếm. 

7.2.2.3. Lệnh so sánh và Thay đổi dấu 

Lệnh CMP (so sánh) tính toán sự khác biệt giữa hai toán hạng số nguyên và cập 

nhật cờ OF, SF, ZF, AF, PF và CF theo kết quả. Các toán hạng nguồn không đƣợc 

sửa đổi, và kết quả cũng không đƣợc lƣu lại. Lệnh CMP thƣờng đƣợc sử dụng kết 

hợp với một lệnh JCC (nhảy) hoặc SETcc (đặt giá trị cho byte với điều kiện), trong 

đó các lệnh sau sẽ hoạt động dựa trên kết quả có đƣợc từ lệnh CMP. 

Lệnh NEG (phủ định) lấy số 0 trừ một toán hạng số nguyên có dấu. Tác dụng của 

lệnh NEG là để đổi dấu của  toán hạng bù 2 trong khi vẫn giữ nguyên độ lớn của 

nó. 

7.2.2.4. Lệnh nhân và chia 

Bộ vi  xử lý cung cấp hai lệnh nhân, MUL (nhân  không dấu) và IMUL (nhân có 

dấu), và hai lệnh chia, DIV (chia không dấu) và IDIV (chia  có dấu) . 

Lệnh MUL sẽ nhân hai toán hạng số nguyên không dấu. Kết quả đƣợc tính để tăng 

đôi kích thƣớc của các toán hạng nguồn (ví dụ, nếu các toán hạng word đang đƣợc 

nhân, kết quả cho ra một doubleword). 

Lệnh IMUL nhân hai toán hạng số nguyên có dấu. Kết quả đƣợc tính gấp đôi kích 

thƣớc của các toán hạng nguồn, tuy nhiên, trong một số trƣờng hợp kết quả sẽ bỏ 

bớt kích thƣớc của các toán hạng nguồn (xem "Nhân IMUL - Signed" trong 

Chƣơng 3, Tập lệnh tham khảo P-M của Sổ tay hƣớng dẫn lập trình Intel IA-32, 

Tập 2A). 

Lệnh DIV chia một toán hạng không dấu với toán hạng không dấu khác và trả về  

thƣơng và số dƣ. 

Lệnh IDIV tƣơng tự lệnh DIV, ngoại trừ lệnh IDIV thực hiện phép chia có dấu. 



 

7.2.3. Các lệnh số học thập phân 

Phép toán số học thập phân có thể đƣợc thực hiện bằng cách kết hợp các lệnh số 

học nhị phân ADD, SUB, MUL và DIV (đã đề cập trong phần 7.2.2., "Lệnh số học 

nhị phân") với các lệnh số học thập phân. Lệnh số học thập phân  thực hiện các 

thao tác sau đây : 

• Điều chỉnh các kết quả của một phép toán số học nhị phân trƣớc đó để tạo ra một 

kết quả BCD hợp lệ. 

• Điều chỉnh các toán hạng của một phép toán số học nhị phân tiếp theo để phép 

tính sẽ tạo ra một kết quả BCD hợp lệ. 

Các lệnh này thực thi trên cả giá trị BCD gói (BCD nén) và BCD không gói (BCD 

không nén). Trong thảo luận này, ta chia các lệnh số học thập phân thành các phân 

nhóm thấp hơn chứa các lệnh: 

 Điều chỉnh BCD gói (BCD nén) 

 Điều chỉnh BCD không gói (BCD không nén). 

7.2.3.1 Các lệnh điều chỉnh BCD gói (BCD nén) 

Các lệnh DAA (điều chỉnh thập phân sau khi cộng) và DAS (điều chỉnh thập phân 

sau khi trừ) điều chỉnh kết quả của các phép tính thực hiện trên số nguyên BCG gói 

(BCD nén) (xem phần 4,7, “BCD và số nguyên BCD gói (BCD nén)”). Để cộng 2 

giá trị BCD gói (BCD nén), ta cần 2 lệnh: 1 lệnh ADD và sau đó là 1 lệnh DAA. 

Lệnh ADD cộng (theo phép cộng nhị phân) 2 giá trị lại và lƣu kết quả vào thanh 

ghi AL. Sau đó, lệnh DAA điều chỉnh lại giá trị trong thanh ghi AL để có đƣợc 

một giá trị BCD gói (BCD nén) có nghĩa, có 2 chữ số và gắn cờ hiệu CF nếu trong 

phép cộng xảy ra việc nhớ 1 số thập phân (số nhớ nhị phân đóng vai trò là kết quả 

của phép cộng).  

Carry: số nhớ, số mang sang  

Tƣơng tự, trừ một giá trị BCD gói (BCD nén) với một giá trị khác đòi hỏi một lệnh 

SUB và sau đó là 1 lệnh DAS. Lệnh SUB trừ  (theo phép trừ nhị phân) 1 giá trị 



BCD với một giá trị khác và lƣu trữ kết quả trong thanh ghi AL. Lệnh DAS sau đó 

điều chỉnh lại giá trị ở thanh ghi AL để có đƣợc một giá trị BCD gói (BCD nén) có 

nghĩa, có 2 chữ số và gắn cờ hiệu CF nếu trong phép trừ có xảy ra việc mƣợn 1 số 

thập phân (số mƣợn thập phân đóng vai trò là kết quả của phép cộng). 

7.2.3.2. Các lệnh điều chỉnh BDC không gói (BCD không nén) 

Các lệnh AAA (điều chỉnh ASCII ngay sau phép cộng), AAS (điều chỉnh ASCII 

ngay sau phép trừ), AAM (điều chỉnh ASCII ngay sau phép nhân), và AAD (điều 

chỉnh ASCII ngay sau phép chia) điều chỉnh kết quả của các phép toán số học thực 

hiện với các giá trị BCD không gói (BCD không nén) (xem phần 4.7., “BCD và số 

nguyên BCD gói (BCD nén)”). Tất cả các lệnh này đều xem giá trị cần điều chỉnh 

đƣợc lƣu trữ trong thanh ghi AL hay, trong trƣờng hợp ngoại lệ, cả thanh ghi AL 

và AH. 

Lệnh AAA điều chỉnh dữ liệu (nội dung) của thanh ghi AL sau khi thực hiện phép 

cộng 2 giá trị BCD không gói (BCD không nén). Lệnh này chuyển đổi giá trị nhị 

phân trong thanh ghi AL thành giá trị thập phân và lƣu kết quả vào thanh ghi AL 

dƣới định dạng BCD không gói (BCD không nén) (số thập phân đƣợc lƣu ở 4 bit 

thấp hơn trong thanh ghi và 4 bit cao hơn đƣợc để trống). Trong trƣờng hợp phép 

cộng có nhớ 1 số thập phân, cờ hiệu CF đƣợc gắn vào và dữ liệu (nội dung) trong 

thanh ghi AH đƣợc tăng thêm 1. 

Lệnh AAS điều chỉnh dữ liệu trong thanh ghi AL sau phép trừ 2 giá trị BCD không 

gói (BCD không nén). Ở đây cũng vậy, 1 giá trị nhị phân đƣợc chuyển đổi thành 1 

giá trị BCD không gói (BCD không nén). Trong trƣờng hợp phép trừ thập phân có 

mƣợn, cờ hiệu CF đƣợc gắn vào và dữ liệu trong thanh ghi AH đƣợc giảm xuống 

1. 

Lệnh AAM điều chỉnh dữ liệu của thanh ghi AL sau khi nhân 2 giá trị BCD không 

gói (BCD không nén). Nó chuyển đổi giá trị nhị phân trong thanh ghi AL thành 1 

giá trị thập phân và lƣu trữ chữ số có trọng số bé nhất trong kết quả vào thanh ghi 

AL (dƣới định dạng BCD không gói (dƣới dạng BCD không nén)) và chữ số có 

trọng số lớn nhất, nếu có, trong thanh ghi AH (cũng dƣới định dạng BCD không 

gói (BCD không nén)). 



Lệnh AAD điều chỉnh một giá trị BCD có 2 chữ số để khi đem chia giá trị này với 

lệnh DIV, ta thu đƣợc một kết quả BCD không gói (BCD không nén) có nghĩa. 

Lệnh chuyển đổi giá trị BCD trong các thanh ghi AH ( số có trọng số lớn nhất) và 

thanh ghi AL ( số có trọng số nhỏ nhất) thành 1 giá trị nhị phân và lƣu trữ kết quả 

vào thanh ghi AL. Khi giá trị trong AL bị chia bởi một giá trị BCD không gói 

(BCD không nén), thƣơng và số dƣ sẽ đƣợc mã hóa tự động dƣới định dạng BCD 

không gói (BCD không nén). 

7.2.4. Các lệnh logic 

Các lệnh logic AND, OR, XOR (phép toán OR loại trừ), và NOT thực hiện các 

phép toán Boolean thông thƣờng và đƣợc gọi tên theo các phép toán này. Các lệnh 

AND, OR, và XOR cần 2 toán hạng; lệnh NOT chỉ cần 1 toán hạng. 

7.2.5. Các lệnh dịch và xoay 

Các lệnh dịch và xoay sắp xếp lại các bit nằm trong 1 toán hạng. Trong thảo luận 

này, các lệnh này đƣợc chia nhỏ thành các phân nhóm lệnh hạ cấp (thấp hơn): 

 Dịch các bit 

 Dịch 2 lần các bit (đổi vị trí chúng giữa các toán hạng) 

 Xoay các bit 

7.2.5.1. Các lệnh dịch 

Các lệnh SAL (dịch trái số học), SHL (dịch trái luận lý), SAR (dịch phải số học), 

SHR (dịch phải luận lý) thực hiện một sự dịch số học hay luận lý các bit trong 1 

byte, word, hay doubleword (từ kép). 

Các lệnh SAL và SHL thực hiện phép toán giống nhau (xem hình 7-7). Chúng dịch 

toán hạng nguồn sang trái từ 1 đến 31 bit. Các bit trống bị xóa. Cờ CF chứa bit 

cuối cùng dịch ra khỏi toán hạng. 



 

Trạng thái ban đầu 

Hình 7-7. Phép toán của lệnh SHL/SAL 

Lệnh SHR dịch toán hạng nguồn sang phải từ 1 đến 31 bit (xem hình 7-8). Cũng 

nhƣ lệnh SHL/SAL, các vị trí bit trống đƣợc xóa và cờ CF chứa bit cuối cùng dịch 

ra khỏi toán hạng. 

 

Trạng thái ban đầu 

Sau lệnh SHR 1 bit 

Sau lệnh SHR 10 bit 



Hình 7-8. Phép toán của lệnh SHR 

Lệnh SAR dịch toán hạng sang phải từ 1 đến 31 bit (xem hình 7-9). Lệnh này khác 

lệnh SHR ở chỗ lệnh SAR giữ nguyên dấu của toán hạng nguồn bằng cách xóa các 

vị trí bit trống nếu toán hạng dƣơng hay để lại các bit trống nếu toán hạng âm. Một 

lần nữa, cờ CF chứa bit  cuối cùng đƣợc dịch ra khỏi toán hạng. 

Các lệnh SAR và SHR còn đƣợc sử dụng để thực hiện phép chia  cho lũy thừa 2 

(xem “SAL/SAR/SHL/SHR-Các lệnh dịch” trong chƣơng 4, Instruction Set 

Reference N-Z of the IA-32 Intel Architecture Software Developer’s Manual, 

Volume 2B). 

 

Hình 7-9. Phép toán của lệnh SAR 

7.2.5.2. Các lệnh dịch 2 lần 

Các lệnh SHLD (dịch trái 2 lần) và SHRD (dịch phải 2 lần) dịch chuyển một số bit 

xác định từ 1 toán hạng đến 1 toán hạng khác (xem hình 7-10). Ta dùng chúng để 

các phép toán trên các chuỗi bit không sắp xếp đƣợc thực hiện một cách dễ dàng 

hơn. Chúng cũng đƣợc dùng để thực hiện nhiều phép toán  di chuyển chuỗi bit. 



 

Hình 7-10. Các phép toán của lệnh SHLD và SHRD 

Lệnh SHLD dịch các bit trong toán hạng  đích về bên trái và lắp đầy các vị trí bit 

trống (trong toán hạng đích) bằng các bit dịch chuyển khỏi toán hạng nguồn. Các 

toán hạng đích và toán hạng nguồn phải có chiều dài bằng nhau (cả kiểu word hay 

doubleword). Số chuyển dịch có thể thay đổi từ 0 đến 31 bit. Kết quả của phép 

toán dịch chuyển này đƣợc lƣu trữ trong toán hạng đích, và toán hạng nguồn không 

bị thay đổi. Cờ CF chứa bit cuối cùng dịch chuyển khỏi toán hạng đích. 

Lệnh SHRD chạy nhƣ lệnh SHLD, ngoại trừ việc các bit đƣợc dịch chuyển về bên 

phải trong toán hạng đích và các vị trí bit trống đƣợc lấp bằng các bit dịch chuyển 

khỏi toán hạng nguồn. 

7.2.5.3. Các lệnh xoay 

Các lệnh ROL (xoay trái), ROR (xoay phải), RCL (xoay trái có nhớ, xoay trái qua 

cờ nhớ) và RCR (xoay phải có nhớ, xoay phải qua cờ nhớ) xoay các bit trong toán 

hạng đích, các bit này xoay ra khỏi một đầu và gắn lại ở đầu kia (xem hình 7-11). 

Khác với dịch chuyển, không bit nào bị mất khi xoay.  Số vòng xoay có thể thay 

đổi từ 0 đến 31. 



 

Hình 7-11. Phép toán của các lệnh ROL, ROR, RCL, và RCR 

Lệnh ROL xoay các bit trong toán hạng về bên trái (hƣớng về vị trí các bit có trọng 

số lớn hơn). Lệnh ROR xoay toán hạng về bên phải (hƣớng về vị trí các bit có 

trọng số nhỏ hơn). 

Lệnh RCL xoay các bit trong toán hạng về bên trái thông qua cờ CF. Lệnh này 

xem cờ CF nhƣ phần mở rộng 1 bit ở đầu trên của toán hạng. Mỗi bit đi ra từ vị trí 

bit  có trọng số lớn nhất của toán hạng di chuyển vào cờ CF. Cùng lúc đó, bit trong 

cờ CF đi vào vị trí bit có trọng số nhỏ nhất của toán hạng. 

Lệnh RCR xoay các bit trong toán hạng về bên phải thông qua cờ CF. 

Đối với tất cả các lệnh xoay, cờ CF đều chứa giá trí của bit cuối cùng xoay ra khỏi 

toán hạng, ngay cả khi lệnh không sử dụng cờ CF nhƣ một phần mở rộng của toán 

hạng. Ta có thể kiểm tra giá trị của cờ này bằng một lệnh nhảy có điều kiện (JC 

hay JNC). 



7.2.6. Các lệnh bit và byte 

Các lệnh này dùng để xử lý các chuỗi bit hay byte. Trong thảo luận này, ta chia 

chúng thành nhiều phân nhóm hạ cấp (thấp hơn): 

 Kiểm tra và chỉnh sửa 1 bit đơn 

 Quét một chuỗi bit 

 Đặt điều kiện cho byte 

 Kiểm tra toán hạng và trả kết quả 

7.2.6.1. Các lệnh kiểm tra và chỉnh sửa bit 

Các lệnh kiểm tra và chỉnh sửa bit (xem bảng 7-3) xử lý một bit đơn, bit này có thể 

nằm trong 1 toán hạng. Vị trí của bit đƣợc xác định là một phần bù của bit có trọng 

số nhỏ nhất trong toán hạng. Khi bộ xử lý nhận diện đƣợc bit cần  kiểm tra và 

chỉnh sửa, đầu tiên nó nạp (gán) giá trị hiện tại của bit vào cờ CF. Sau đó nó gán 

một giá trị mới vào bit đƣợc chọn, do phép toán chỉnh sửa của lệnh quyết định. 

Bảng 7-3. Các lệnh kiểm tra và chỉnh sửa bit 

 

7.2.6.2. Các lệnh quét bit 

Các lệnh BSF (quét bit phía trƣớc) và BSR (quét bit ngƣợc lại) quét một chuỗi bit 

trong toán hạng nguồn để tìm một bộ bit và lƣu chỉ số bit của bộ bit tìm thấy đầu 

tiên vào thanh ghi đích. Chỉ số bit là offset (phần dƣ, phần bù) của bit có trọng số 

thấp nhất (bit 0) trong chuỗi bit đối với bộ bit đầu tiên. Lệnh BSF quét toán hạng 

nguồn từ vị trí thấp đến cao (từ bit 0 của toán hạng nguồn đến bit có trọng số lớn 

nhất); lệnh BSR quét từ vị trí cao đến thấp (từ bit có trọng số lớn nhất đến bit có 

trọng số nhỏ nhất). 

 



7.2.6.3. Các lệnh đặt điều kiện cho byte 

Các lệnh SETcc (đặt điều kiện cho byte) gán cho một toán hạng đích dạng byte giá 

trị 0 hay 1, tùy thuộc vào tình trạng  của các cờ trạng thái đƣợc chọn (CF, OF, SF, 

ZF, và PF) trong thanh ghi EFLAGS. Tiếp đầu ngữ (cc) gắn vào từ gợi nhớ SET 

quyết định điều kiện ta đang cần kiểm tra. 

Ví dụ, lệnh SETO  kiểm tra có tràn hay không. Nếu cờ OF đƣợc dựng, gán 1 vào 

byte đích; nếu OF trống, xóa byte đích thành 0. Phụ lục B, Các Mã Điều kiện 

EFLAGS liệt kê các điều kiện ta có thể kiểm tra với lệnh này.  

7.2.6.4. Lệnh kiểm tra 

Lệnh TEST thực hiện một lệnh luận lý AND cho 2 toán hạng và dựng cờ SF, ZF, 

và PF tùy vào kết quả. Sau đó ta có thể kiểm tra các cờ hiệu bằng các lệnh nhảy có 

điều kiện hay lặp vòng hay các lệnh SETcc. Lệnh TEST khác với lệnh AND ở chỗ 

nó không làm thay đổi toán hạng nào. 

7.2.7. Các lệnh chuyển điều khiển 

Bộ xử lý cung cấp cho ta cả các lệnh chuyển điều khiển có điều kiện và không có 

điều kiện để điều khiển quá trình thực thi chƣơng trình. Chuyển điều khiển có điều 

kiện chỉ đƣợc dùng trong các tình trạng xác định của cờ trạng thái trong thanh ghi 

EFLAGS. Chuyển điều khiển không điều kiện luôn đƣợc tiến hành. 

Trong thảo luận này, các lệnh đƣợc chia nhỏ thành các phân nhóm thấp hơn xử lý: 

 Chuyển không điều kiện 

 Chuyển có điều kiện 

 Sự ngắt phần mềm 

7.2.7.1. Các lệnh chuyển không điều kiện 

Các lệnh JMP, CALL, RET, INT, và IRET chuyển điều khiển chƣơng trình đến 

một vị trí khác (địa chỉ đích) trong dòng lệnh. Đích có thể nằm trong cùng đoạn mã 

(chuyển gần) hay trong một đoạn mã khác (chuyển  xa). 

 



Lệnh nhảy. Lệnh JMP (nhảy) chuyển điều khiển chƣơng trình không điều kiện đến 

một lệnh đích. Sự chuyển đổi chỉ theo một chiều; điều này có nghĩa rằng địa chỉ trả 

về không đƣợc lƣu. Một toán hạng đích chỉ ra địa chỉ(con trỏ lệnh) của lệnh đích. 

Địa chỉ có thể là  địa chỉ tƣơng đối hay tuyệt đối. 

Một địa chỉ tƣơng đối là một sự  thay đổi vị trí( dịch chuyển) đối với  địa chỉ trong 

thanh ghi EIP. Địa chỉ đích (một con trỏ gần) đƣợc hình thành bằng cách thêm vào 

dịch chuyển vị trí của địa chỉ trong thanh ghi EIP. Sự dịch chuyển này đƣợc xác 

định bằng một số nguyên có dấu, cho phép ta đi tới đằng trƣớc hay đằng sau của 

dòng lệnh. 

Một địa chỉ tuyệt đối là một offset (phần bù, dịch chuyển) từ địa chỉ 0 của một 

đoạn. Có thể xác định nó bằng một trong 2 cách sau: 

 Một địa chỉ trong thanh ghi đa năng. Địa chỉ này đƣợc xem là một con trỏ 

gần, đƣợc sao chép vào thanh ghi EIP. Chƣơng trình tiếp tục chạy ở địa chỉ 

mới trong đoạn mã hiện thời. 

 Một địa chỉ xác định sử dụng các kiểu địa chỉ thông dụng của bộ xử lý. 

Trong trƣờng hợp này, địa chỉ có thể là con trỏ gần hay con trỏ xa. Nếu  địa 

chỉ dành cho  (dẫn đến) một con trỏ gần, địa chỉ đƣợc dịch thành một phần 

bù và sao chép vào thanh ghi EIP. Nếu địa chỉ dẫn đến một con trỏ xa, địa 

chỉ đƣợc dịch thành một  bộ chọn phân đoạn (đƣợc chép vào thanh ghi CS) 

và một phần bù (đƣợc chép vào thanh ghi EIP). 

Trong chế độ bảo vệ, lệnh JMP còn cho phép ta đi tới một cổng gọi, một cổng tác 

vụ, và một đoạn trạng thái tác vụ. 

Các lệnh gọi và trả về. Các lệnh CALL (gọi thủ tục) và RET (trở về từ thủ tục) cho 

phép ta đi từ một thủ tục (hay chƣơng trình con) đến một thủ tục khác và sau đó là 

đi về (trở về) thủ tục gọi. 

Lệnh CALL chuyển điều khiển chƣơng trình từ thủ tục hiện hành (hay thủ tục gọi) 

đến một thủ tục khác (thủ tục đƣợc gọi). Để trở về thủ tục gọi, lệnh CALL lƣu nội 

dung hiện hành của thanh ghi EIP vào bộ nhớ chồng trƣớc khi đi đến thủ tục bị gọi. 

Thanh ghi EIP (trƣớc khi chuyển điều khiển chƣơng trình) chứa địa chỉ của lệnh 

nằm sau lệnh CALL. Khi lệnh này đƣợc lƣu vào bộ nhớ chồng, nó đƣợc gọi là con 

trỏ lệnh trả về hay địa chỉ trả về. 



 

Địa chỉ của thủ tục bị gọi (địa chỉ của lệnh đầu tiên trong thủ tục chƣơng trình 

đƣợc nhảy tới) đƣợc xác định bằng một lệnh CALL, tƣơng tự với địa chỉ trong lệnh 

JMP (xem “Lệnh  nhảy” trang 7-17). Địa chỉ có thể là địa chỉ tƣơng đối hay địa chỉ 

tuyệt đối. Nếu ta chỉ định một địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ có thể là con trỏ gần hay 

con trỏ xa. 

Lệnh RET chuyển điều khiển chƣơng trình từ thủ tục đang đƣợc tiến hành (thủ tục 

đƣợc gọi) trở về thủ tục gọi nó (thủ tục gọi). Chuyển đổi điều khiển bằng cách sao 

chép con trỏ lệnh trở về từ bộ nhớ chồng vào thanh ghi EIP. Chƣơng trình tiếp tục 

chạy với dòng lệnh đƣợc chỉ ra thông qua thanh ghi EIP. 

Lệnh RET có một toán hạng tùy chọn, giá trị của toán hạng này đƣợc thêm vào nội 

dung của thanh ghi ESP nhƣ một phần của phép toán trả về (tác vụ quay lại). Toán 

hạng này cho phép tăng thêm con trỏ bộ nhớ chồng để bỏ đi các thông số bị đẩy 

vào bộ nhớ chồng bởi thủ tục gọi, các thông số này nằm trong bộ nhớ chồng. 

Xem phần 6.3., “Gọi thủ tục bằng lệnh CALL và RET”, để biết thêm chi tiết về 

quá trình tạo các lần gọi thủ tục bằng lệnh CALL và RET. 

Lệnh trả về khi gặp gián đoạn. Khi bộ xử lý tạo một sự gián đoạn, nó thực hiện một 

lệnh gọi ngầm đến một thủ tục  xử lý  gián đoạn. Lệnh IRET (trả về sau gián đoạn) 

trả điều khiển chƣơng trình từ  trình xử lý gián đoạn về thủ tục bị gián đoạn ( tức 

là, thủ tục đang đƣợc thực thi khi sự gián đoạn xảy ra). Lệnh IRET thực hiện một 

tác vụ giống nhƣ lệnh RET (xem phần “Các lệnh gọi và trả về” trang 7-18) ngoại 

trừ việc lệnh IRET còn khôi phục lại thanh ghi EFLAGS từ bộ nhớ chồng. Dữ liệu 

trên thanh ghi EFLAGS đƣợc lƣu trữ tự động trên bộ nhớ chồng cùng với con trỏ 

lệnh trả về khi bộ xử lý tạo ra một sự gián đoạn. 

 

7.2.7.2. Các lệnh chuyển có điều kiện 

Các lệnh chuyển có điều kiện thực hiện các bƣớc ngảy hay vòng lặp chuyển điều 

khiển chƣơng trình đến một lệnh khác trong dòng lệnh nếu thỏa mãn những điều 

kiện xác định. Ta xác định các điều kiện để chuyển điều khiển bằng những mã điều 



kiện định rõ các  trạng thái khác nhau của các cờ trạng thái (CF, ZF, OF, PF, và 

SF) trên thanh ghi EFLAGS. 

Các lệnh nhảy có điều kiện. Các lệnh Jcc chuyển điều khiển chƣơng trình đến một 

lệnh đích nếu thỏa mãn các điều kiện đƣợc xác định qua mã điều kiện (cc) liên kết 

với lệnh thỏa mãn. Nếu không thỏa mãn điều kiện, chƣơng trình tiếp tục chạy với 

lệnh theo sau lệnh Jcc. Cũng nhƣ lệnh JMP, việc chuyển điều khiển này chỉ đi một 

chiều; nghĩa là, địa chỉ trả về không đƣợc lƣu trữ. 

Bảng 7-4. Các lệnh nhảy có điều kiện 

 

Bảng 7-4. Các lệnh nhảy có điều kiện (tiếp theo) 



 

Toán tử đích xác định một địa chỉ tƣơng đối (một phần bù có dấu tƣơng ứng với 

địa chỉ trong thanh ghi EIP) chỉ đến một lệnh trong đoạn mã hiện hành. Các lệnh 

Jcc không hỗ trợ chuyển điều khiển xa; tuy nhiên, ta có thể chuyển điều khiển xa 

khi sử dụng cả 2 lệnh Jcc và JMP (xem phần “Jcc-Nhảy khi thỏa mãn điều kiện” 

trong chƣơng 3, Instruction Set Reference A-M of the IA-32 Intel Architecture 

Software Developer S Manual, Volume 2A). 

Bảng 7-2 cho ta thấy các tên gợi nhớ cho các lệnh Jcc và các điều kiện đƣợc kiểm 

tra cho mỗi lệnh. Từ gợi nhớ mã điều kiện thêm vào đằng trƣớc chữ “J” sẽ tạo từ 

gợi nhớ cho lệnh Jcc. 

Các lệnh đƣợc chia thành 2 nhóm:  nhảy có điều kiện không dấu hay có dấu. 

Những nhóm lệnh này tƣơng ứng với kết quả của các  phép toán  thực hiện trên các 

số nguyên, không dấu hay có dấu. Các lệnh này đƣợc liệt kê theo cặp (ví dụ, 

JA/JNBE), đây là những tên khác nhau của cùng một lệnh.  Assembler  đƣa ra 

những tên khác nhau để việc đọc danh sách chƣơng trình dễ dàng hơn. 

Các lệnh JCXZ và JECXZ kiểm tra các thanh ghi CX và ECX thay vì kiểm tra một 

hoặc nhiều  cờ trạng thái. Xem phần “ Các lệnh nhảy nếu có giá trị bằng không” 

trang 7-21 để biết thêm thông tin về các lệnh này. 

Các lệnh lặp. Các lệnh LOOP, LOOPE (lặp khi bằng), LOOPZ (lặp khi bằng 0), 

LOOPNE (lặp khi không bằng), và LOOPNZ (lặp khi không bằng 0) là các lệnh 

nhảy có điều kiện dùng giá trị trên thanh ECX  làm số đếm cho số lần thực hiện 



vòng lặp. Tất cả các lệnh lặp đều làm giảm giá trị đếm trên thanh ghi ECX mỗi lần 

chúng đƣợc tiền hành và dừng vòng lặp khi đạt đến 0. Các lệnh LOOPE, LOOPZ, 

LOOPNE, và LOOPNZ còn chấp nhận cờ ZF nhƣ là điều kiện cho việc ngừng 

vòng lặp trƣớc khi số đếm sẽ lặp đạt đến giá trị 0. 

Lệnh LOOP làm giảm giá trị trên thanh ghi ECX (hay thanh ghi CX, nếu thuộc 

tính kích thƣớc địa chỉ là 16), sau đó kiểm tra điều kiện kết thúc vòng lặp trên 

thanh ghi. Nếu giá trị trên thanh ghi ECX khác 0, điều khiển chƣơng trình đƣợc 

chuyển sang địa chỉ lệnh do toán hạng đích xác định. Toán hạng đích là một địa chỉ 

tƣơng đối (một phần bù  đối với giá trị của thanh ghi EIP), và thƣờng chỉ đến lệnh 

đầu tiên trong đoạn mã đƣợc thực thi trong vòng lặp.  

Khi giá trị đạt đến 0, điều khiển chƣơng trình đƣợc chuyển về lệnh nằm ngay sau 

lệnh LOOP, điều này khiến vòng lặp kết thúc. Nếu giá trị trên thanh ghi ECX là 0 

khi lệnh LOOP đƣợc thực thi lần đầu, thanh ghi sẽ bị giảm giá trị thành 

FFFFFFFFH, khiến vòng lặp đƣợc thực thi 232 lần. 

Các lệnh LOOPE và LOOPZ thực hiện cùng một tác vụ (chúng là từ gợi nhớ cho 

cùng một lệnh). Các lệnh này chạy giống nhƣ lệnh LOOP, ngoại trừ việc LOOPE 

và LOOPZ còn kiểm tra cờ ZF. 

Nếu số đếm trên thanh ghi ECX không bằng 0 và cờ ZF đƣợc dựng, điều khiển 

chƣơng trình đƣợc chuyển đến toán hạng đích. Khi  số đếm đạt đến 0 hay cờ ZF 

không còn, vòng lặp kết thúc bằng cách chuyển điều khiển chƣơng trình đến lệnh 

ngay sau lệnh LOOPE/LOOPZ. 

Các lệnh LOOPNE và LOOPNZ (tên gợi nhớ cho cùng một lệnh) chạy nhƣ các 

lệnh LOOPE/LOOPPZ, ngoại trừ việc LOOPE/LOOPPZ ngƣng vòng lặp khi có cờ 

ZF. 

Các lệnh nhảy khi giá trị bằng 0. Lệnh JECXZ (nhảy khi giá trị thanh ghi ECX 

bằng 0) nhảy đến một vị trí đƣợc xác định bởi toán hạng đích trong trƣờng hợp 

thanh ghi ECX chứa giá trị 0. Lệnh này có thể dùng kết hợp với một lệnh lặp 

(LOOP, LOOPE, LOOPZ, LOOPNE, hay LOOPNZ) để kiểm tra thanh ghi ECX 

trƣớc khi bắt đầu vòng lặp. Nhƣ phần “Các lệnh lặp” trang 7-20 đã nói, các lệnh 

lặp làm giảm giá trị trên thanh ghi ECX trƣớc khi kiểm tra giá trị có bằng 0 hay 

không. Nếu ngay từ đầu, giá trị trên thanh ghi ECX bằng 0, giá trị sẽ bị giảm đi còn 



FFFFFFFFH ở lệnh lặp đầu tiên, khiến vòng lặp chạy 232 lần. Để giải quyết vấn đề 

này, ta chèn thêm một lệnh JECXZ vào đầu đoạn mã của vòng lặp, khiến chƣơng 

trình thoát khỏi vòng lặp khi số đếm trên thanh ghi EAX ban đầu bằng 0. Khi dùng 

trong các lệnh quét chuỗi nhiều lần và so sánh, lệnh JECXZ có khả năng nhận biết 

vòng lặp bị ngƣng vì số đếm đạt đến 0 hay vì đã quét xong hay điều kiện so sánh 

đã đƣợc thỏa mãn. 

Lệnh JCXZ (nhảy nếu giá trị CX bằng 0) chạy nhƣ lệnh JECXZ khi ta cho thuộc 

tính kích thƣớc địa chỉ là 16 bit. Trong trƣờng hợp này, lệnh sẽ kiểm tra giá trị 

thanh ghi CX có bằng 0 hay không. 

7.2.7.3 Các lệnh ngắt phần mềm 

Các lệnh INT n (ngắt phần mềm), INTO (ngắt khi bị tràn), và BOUND (phát hiện 

giá trị ngoài tầm vực) cho phép chƣơng trình tạo một sự gián đoạn hay một ngoại 

lệ, khi đó, trình xử lý sự gián đoạn hay ngoại lệ sẽ đƣợc gọi. 

Lệnh INT n có thể tạo bất kỳ sự gián đoạn hay ngoại lệ nào cho bộ xử lý bằng cách 

mã hóa vectơ số hay phần gián đoạn hoặc ngoại lệ của lệnh. Ta dùng lệnh này để 

giúp phần mềm tạo sự gián đoạn hay để kiểm nghiệm quá trình chạy trình xử lý sự 

gián đoạn và ngoại lệ. 

Lệnh IRET (trả về sau gián đoạn) đem điều khiển chƣơng trình từ một trình xử lý 

gián đoạn trả về thủ tục bị gián đoạn. Lệnh IRET chạy tƣơng tự nhƣ lệnh RET. 

Các lệnh CALL (gọi thủ tục) và RET (trả về từ thủ tục) cho phép thực hiện bƣớc 

nhảy từ thủ tục này đến thủ tục khác và sau đó trả lại thủ tục gọi. Dữ liệu trên 

thanh ghi EFLAGS đƣợc tự động lƣu trữ vào bộ nhớ chồng cùng với con trỏ lệnh 

trở về khi bộ xử lý tạo một sự gián đoạn. 

Lệnh INTO tạo ngoại lệ  tràn nếu cờ OF đƣợc dựng. Nếu cờ OF trống, chƣơng 

trình tiếp tục chạy mà không tạo ngoại lệ. Lệnh này cho phép phần mềm tiếp cận 

trình xử lý ngoại lệ tràn dữ liệu một cách dễ dàng để kiểm tra các điều kiện tràn dữ 

liệu. 

Lệnh BOUND so sánh một giá trị có dấu với các cận trên và cận dƣới, sau đó tạo 

ngoại lệ “Đã vƣợt khỏi miền BOUND” nếu giá trị nhỏ hơn cận dƣới hay lớn hơn 



cận trên. Có thể dùng lệnh này trong việc kiểm tra chỉ số của mảng dữ liệu để xem 

nó có thuộc phạm vi quy định của mảng hay không. 

7.2.8. Các tác vụ chuỗi 

Các lệnh MOVS (di chuyển chuỗi), CMPS (so sánh chuỗi), SCAS (quét chuỗi), 

LODS (tải chuỗi), và STOS (lƣu chuỗi) cho phép di chuyển và kiểm tra các cấu 

trúc dữ liệu lớn trong bộ nhớ, nhƣ chuỗi ký tự chữ và số. Các lệnh này thao tác với 

những phần tử riêng rẽ của một chuỗi, phần tử có thể là một byte, word, hay 

doubleword. Các phần tử ta khảo sát trên chuỗi đƣợc xác định qua các thanh ghi 

ESI (phần tử chuỗi nguồn) và EDI (phần tử chuỗi đích). Cả 2 thanh ghi này đều 

chứa những địa chỉ tuyệt đối (đƣợc dịch chuyển vào một đoạn mã) trỏ đến một 

phần tử của chuỗi. 

Theo mặc định, thanh ghi ESI chứa địa chỉ đoạn mã liên kết với thanh ghi đoạn 

DS. Một tiếp đầu ngữ ghi đè lên đoạn mã cho phép thanh ghi ESI liên kết với thanh 

ghi đoạn CS, SS, ES, FS, hay GS. Thanh ghi EDI chứa địa chỉ đoạn mã liên kết với 

thanh ghi đoạn ES; không đƣợc ghi đè đoạn mã nào lên thanh ghi EDI. Việc sử 

dụng 2 thanh ghi đoạn khác nhau cho phép tác vụ xử lý các chuỗi nằm ở các đoạn 

mã khác nhau. Hoặc ta có thể liên kết thanh ghi ESI với thanh ghi đoạn ES, khi đó, 

cả chuỗi nguồn lẫn chuỗi đích đều nằm trong cùng một đoạn mã. (Có thể thỏa mãn 

điều kiện sau bằng cách tải các thanh ghi đoạn DS và ES bằng 1 bộ chọn phân 

đoạn duy nhất và cho phép để mặc định của thanh ghi ESI là thanh ghi DS.) 

Lệnh MOVS di chuyển phần tử chuỗi có địa chỉ nằm trong thanh ghi ESI đến vị trí 

có địa chỉ nằm trong thanh ghi EDI. Assembler nhận diện đƣợc 3 “dạng rút gọn” 

của lệnh này, các dạng này xác định kích thƣớc của chuỗi đƣợc chuyển: MOVSB 

(di chuyển chuỗi byte), MOVSW (di chuyển chuỗi word), và MOVSD (di chuyển 

chuỗi doubleword). 

Lệnh CMPS loại bỏ phần tử chuỗi đích trong phần tử chuỗi nguồn và cập nhật các 

cờ trạng thái (CF, ZF, OF, SF, PF, và AF) trên thanh ghi EFLAGS tùy theo kết quả 

nhận đƣợc. Bộ nhớ không lƣu lại cả hai phần tử chuỗi. Assembler nhận biết 3 

“dạng rút gọn” của lệnh CMPS: CMPSB (so sánh các chuỗi byte), CMPSW (so 

sánh các chuỗi word), và CMPSD (so sánh các chuỗi doubleword). 



Lệnh SCAS loại bỏ phần tử chuỗi đích khỏi thanh ghi EAX, AX, hay AL (tùy 

thuộc vào độ dài toán hạng) và cập nhật các cờ trạng thái dựa vào kết quả thu 

đƣợc. Phần tử chuỗi và dữ liệu trên thanh ghi không bị thay đổi. Các “dạng rút 

gọn” của lệnh SCAS xác định độ dài toán hạng: SCASB (quét chuỗi byte), 

SCASW (quét chuỗi word), và SCASD (quét chuỗi doubleword). 

Lệnh LODS nạp phần tử chuỗi nguồn, phần tử này do thanh ghi ESI xác định, vào 

thanh ghi EAX (với chuỗi doubleword), thanh ghi AX (với chuỗi word), hay thanh 

ghi AL (với chuỗi byte). Các “dạng rút gọn” của lệnh này là LODSB (nạp chuỗi 

byte), LODSW (nạp chuỗi word), và LODSD (nạp chuỗi doubleword). Ta thƣờng 

dùng lệnh này trong vòng lặp, khi mà các lệnh khác xử lý từng phần tử của chuỗi 

sau khi chúng đƣợc nạp vào thanh ghi đích. 

Lệnh STOS lƣu trữ phần tử chuỗi nguồn nằm trên thanh ghi EAX (chuỗi 

doubleword), thanh ghi AX (chuỗi word), hay thanh ghi AL (chuỗi byte) vào một 

vị trí bộ nhớ xác định bởi thanh ghi EDI. Các “dạng rút gọn” của lệnh này là 

STOSB (lƣu trữ chuỗi byte), STOSW (lƣu trữ chuỗi word), và STOSD (lƣu trữ 

chuỗi doubleword). Ta thƣờng dùng lệnh này trong vòng lặp. Trong trƣờng hợp 

này, chƣơng trình thƣờng nạp một chuỗi vào trong thanh ghi bằng lệnh LODS, 

lệnh này do các lệnh khác điều khiển, và sau đó lƣu lại vào bộ nhớ bằng một lệnh 

STOS. 

Các lệnh I/O (xem phần 7.2.9., “Các lệnh I/O”) cũng thao tác trên các chuỗi nằm 

trong bộ nhớ. 

7.2.8.1 Các tác vụ chuỗi lặp lại nhiều lần 

Các lệnh chuỗi đƣợc đề cập đến trong phần 7.2.8, “Các tác vụ chuỗi” thực hiện lặp 

đi lặp lại một tác vụ chuỗi. Để thao tác với các chuỗi dài hơn một doubleword, ta 

có thể kết hợp các lệnh chuỗi với tiếp đầu ngữ lặp (REP) để tạo thành một lệnh lặp 

hay có thể đặt các lệnh chuỗi vào một vòng lặp. 

Khi sử dụng trong các lệnh chuỗi, thanh ghi ESI và EDI đƣợc  tăng hay giảm tự 

động sau mỗi lần lặp lại một lệnh dùng để chỉ đến phần tử kế tiếp (byte, word, hay 

doubleword) trong chuỗi. Vì vậy, các tác vụ chuỗi có thể bắt đầu thao tác ở các địa 

chỉ cao và tiến dần đến các địa chỉ thấp hơn, hoặc chúng có thể bắt đầu thao tác ở 

các địa chỉ thấp và tiến dần đến các địa chỉ cao hơn. Cờ DF trên thanh ghi 



EFLAGS quyết định việc các thanh ghi đƣợc tăng (DF=0) hay giảm (DF=1). Các 

lệnh STD và CLD lần lƣợt có nhiệm vụ dựng cờ và xóa cờ. 

Ta có thể kết hợp những tiếp đầu ngữ sau đây với một số đếm thuộc thanh ghi 

ECX để lặp một lệnh chuỗi nào đó: 

 REP - Lặp khi giá trị trên thanh ghi ECX khác 0. 

 REPE/REPZ - Lặp khi giá trị thanh ghi ECX khác 0 và có cờ ZF. 

 REPNE/REPNZ - Lặp khi giá trị thanh ghi ECX khác 0 và cờ ZF trống. 

  

Khi một lệnh chuỗi có tiếp đầu ngữ lặp, tác vụ sẽ đƣợc thực hiện đến khi thỏa mãn 

1 trong các điều kiện dừng do tiếp đầu ngữ quy định. Các tiếp đầu ngữ 

REPE/REPZ và REPNE/REPNZ chỉ đƣợc dùng với các lệnh CMPS và SCAS. 

Ngoài ra, ta phải lƣu ý rằng dùng lệnh REP STOS là cách nhanh nhất để khởi tạo 

mội khối bộ nhớ lớn. 

7.2.9. Các lệnh I/O 

Các lệnh IN (nhập từ cổng vào thanh ghi), INS (nhập từ cổng vào chuỗi), OUT 

(xuất từ thanh ghi ra cổng), và OUTS (xuất từ chuỗi ra cổng) di chuyển dữ liệu 

giữa các cổng nhập/xuất của bộ xử lý và thanh ghi hay bộ nhớ. 

Các lệnh nhập/xuất cho thanh ghi (IN và OUT) di chuyển dữ liệu giữa một cổng 

nhập/xuất và thanh ghi EAX (nhập/xuất kiểu 32 bit), thanh ghi AX (nhập/xuất kiểu 

16 bit), hay thanh ghi AL (nhập/xuất kiểu 8 bit). Ta xác định cổng nhập/xuất đƣợc 

sử dụng bằng một toán hạng tức thời hay bằng một địa chỉ trong thanh ghi DX. 

Các lệnh nhập/xuất theo khối (INS và OUTS) di chuyển các khối dữ liệu (các 

chuỗi) giữa một cổng nhập/xuất và bộ nhớ. Các lệnh này chạy giống nhƣ các lệnh 

chuỗi (xem phần 7.2.8., “Các tác vụ chuỗi”). Máy dùng các thanh ghi ESI và EDI 

để xác định những phần tử chuỗi trong bộ nhớ và những tiếp đầu ngữ lặp (REP) 

đƣợc dùng trong việc lặp các lệnh di chuyển khối. Assembler nhận diện các tên gợi 

nhớ khác của những lệnh này: INSB (nhập byte), INSW (nhập word), và INSD 

(nhập doubleword), và OUTB (xuất byte), OUTW (xuất word), và OUTD (xuất 

doubleword). 



 

Các lệnh INS và OUTS sử dụng địa chỉ chứa trong thanh ghi DX để xác định việc 

đọc hay ghi dữ liệu ở cổng nhập/xuất nào. 

7.2.10. Các lệnh đi vào và rời khỏi khối lệnh 

Các lệnh ENTER và LEAVE cung cấp sự hỗ trợ về ngôn ngữ máy cho các thủ tục 

gọi đƣợc viết bằng ngôn ngữ cấu trúc khối, nhƣ C và Pascal. Các lệnh này cũng 

nhƣ cơ chế gọi và trả về của chúng đƣợc bàn đến rất kỹ trong phần 6.5., “Các thủ 

tục gọi cho ngôn ngữ cấu trúc khối”. 

7.2.11. Các lệnh điều khiển cờ hiệu (EFLAG) 

Các lệnh điều khiển cờ hiệu (EFLAG) cho phép chƣơng trình đọc và chỉnh sửa 

trạng thái của những cờ hiệu đƣợc chọn trong thanh ghi EFLAGS. Trong thảo luận 

này, những lệnh này đƣợc chia nhỏ thành những phân nhóm lệnh thấp hơn điều 

khiển: 

 Các cờ nhớ và định hƣớng 

 Thanh ghi EFLAGS 

 Các cờ gián đoạn 

7.2.11.1. Các lệnh cho cờ nhớ và định hƣớng 

Các lệnh STC (dựng cờ nhớ), CLC (xóa cờ nhớ), và CMC (cờ nhớ bổ sung) cho 

phép chƣơng trình chỉnh sửa trực tiếp cờ CF trong thanh ghi EFLAGS. Công dụng 

điển hình của chúng là để khởi tạo cờ CF ở một trạng thái đã biết trƣớc lúc chạy 

một lệnh có sử dụng cờ này khi thực hiện một tác vụ nào đó. Ta cũng có thể kết 

hợp chúng với các lệnh xoay-và-nhớ (RCL và RCR). 

Các lệnh STD (dựng cờ định hƣớng) và CLC (xóa cờ định hƣớng) cho phép 

chƣơng trình chỉnh sửa trực tiếp cờ DF trong thanh ghi EFLAGS. Cờ DF quyết 

định hƣớng đi của thanh ghi chỉ số ESI và EDI khi chạy các lệnh xử lý chuỗi. Nếu 

cờ hiệu DF trống, những thanh ghi chỉ số đƣợc cộng thêm sau mỗi lần lặp lại một 

lệnh chuỗi; nếu có cờ hiệu DF, các thanh ghi bị trừ đi. 

7.2.11.2. Các lệnh chuyển EFLAGS 



 

Các lệnh chuyển EFLAGS cho phép chƣơng trình sao chép một nhóm cờ hiệu 

trong thanh ghi EFLAGS vào một thanh ghi hay một bộ nhớ hoặc cho phép 

chƣơng trình nạp chúng từ thanh ghi hay bộ nhớ. 

Các lệnh LAHF (nạp AH từ cờ) và SAHF (lƣu AH vào cờ) chạy trên 5 cờ trạng 

thái của EFLAGS (SF, ZF, AF, PF, và CF). Lệnh LAHF sao chép những cờ trạng 

thái vào các bit tƣơng ứng, bit 7, 6, 4, 2, và 0 của thanh ghi AH. Dữ liệu những bit 

còn lại trên thanh ghi (bit 5, 3, và 1) không đƣợc xác định, và dữ liệu của thanh ghi 

EFLAGS không thay đổi. Lệnh SAHF sao chép các bit 7, 6, 4, 2, và 0 từ thanh ghi 

AH vào các cờ tƣơng ứng: SF, ZF, AF, PF, và CF trên thanh ghi EFLAGS. 

Các lệnh PU SHF (cờ lƣu giữ), PU SHFD (cờ lƣu giữ 2 lần), POPF (cờ lấy ra) và 

POPFD (cờ lấy ra 2 lần) cho phép sự sao chép cờ qua lại giữa thanh ghi EFLAGS 

và bộ nhớ chồng. Lệnh PUSHF đẩy chữ ở vị trí thấp trên thanh ghi EFLAGS vào 

bộ nhớ chồng (xem hình 7-12). Lệnh PU SHFD đẩy toàn bộ thanh ghi EFLAGS 

vào bộ nhớ chồng (các cờ RF và VM xem nhƣ trống). 

 

Hình 7-12. Những cờ hiệu bị ảnh hƣởng bởi các lệnh PUSHF, POPF, PUSHFD, và 

POPFD 

Lệnh POPF đƣa một từ trong bộ nhớ vào thanh ghi EFLAGS. Trên thanh ghi 

EFLAGS, chỉ các bit 11, 10, 8, 7, 6, 4, 2, và 0 phải chịu tác động của lệnh này 

trong mọi trƣờng hợp. Nếu mức độ đặc quyền (CPL) của đoạn mã hiện tại là 0 (đặc 

quyền cao nhất), thì các bit IOPL (bit 13 và 12) cũng bị ảnh hƣởng. Nếu mức độ 

đặc quyền nhập/xuất (IOPL) lớn hơn hay bằng CPL, theo số học, cờ IF (bit 9) cũng 

bị tác động. 

 



Lệnh POPFD thêm một doubleword vào thanh ghi EFLAGS. Lệnh này có thể thay 

đổi trạng thái của bit AC (bit 18) và bit ID (bit 21), cũng nhƣ các bit chịu tác động 

của lệnh POPF. Những hạn chế của lệnh POPFD trong việc thay đổi các bit IOPL 

và cờ IF cũng giống nhƣ của lệnh POPF. 

7.2.11.3. Các lệnh cho cờ gián đoạn 

Các lệnh STI (tạo cờ gián đoạn) và CTI (xóa cờ gián đoạn) cho phép chƣơng trình 

thay đổi trực tiếp cờ gián đoạn IF trên thanh ghi EFLAGS. Cờ IF điều khiển việc 

thực thi các gián đoạn do phần cứng tạo ra (các gián đoạn này đƣợc nhận ở chốt 

INTR của bộ xử lý). Nếu có cờ IF, bộ xử lý sẽ cho thực hiện gián đoạn phần cứng; 

nếu cờ IF trống, sự gián đoạn phần cứng bị che đi. 

Khả năng tiến hành các lệnh này tùy thuộc vào chế độ chạy của bộ xử lý và mức 

độ đặc quyền hiện hành (CPL) của chƣơng trình hay tác vụ muốn thi hành lệnh. 

7.2.12. Các lệnh cho thanh ghi đoạn 

Bộ xử lý cung cấp hàng loạt lệnh dùng trong việc tạo địa chỉ trực tiếp các thanh ghi 

đoạn của bộ xử lý. Những lệnh này chỉ đƣợc dùng khi hệ thống hay bộ phận điều 

hành đang chạy sử dụng bộ nhớ có chế độ phân mảnh hay địa chỉ thực. 

Trong thảo luận này, các lệnh trên đƣợc chia thành những phân nhóm lệnh thấp 

hơn cho phép: 

 Nạp và lƣu thanh ghi mảnh 

 Chuyển đổi điều khiển xa 

 Gọi ngắt phần mềm 

 Xử lý con trỏ xa 

7.2.12.1. Các lệnh nạp và lƣu thanh ghi mảnh 

Lệnh MOV (đã giới thiệu ở phần 7.2.I.I., “Các lệnh di chuyển dữ liệu tổng quát”) 

và lệnh PUSH và POP (giới thiệu ở phần 7.2.1.3., “Các lệnh điều khiển bộ nhớ 

chồng”) có thể chuyển những bộ chọn phân đoạn giữa các thanh ghi mảnh (DS, 

ES, FS, GS, và SS). Chuyển dời luôn xảy ra giữa một thanh ghi mảnh và một thanh 



ghi đa năng hay bô nhớ. Chuyển dời giữa những thanh ghi đoạn không đƣợc hỗ 

trợ. 

Các lệnh POP và MOV không thể cài giá trị vào thanh ghi CS. Chỉ những phiên 

bản dành cho chuyển điều khiển xa của các lệnh JMP, CALL, và RET (xem phần 

7.2.12.2., “Các lệnh chuyển điều khiển xa”) tác động trực tiếp đến thanh ghi CS. 

7.2.12.2. Các lệnh chuyển điều khiển xa 

Các lệnh JMP và CALL (xem phần 7.2.7., “Các lệnh chuyển điều khiển”) đều chấp 

nhận việc dùng một con trỏ xa làm toán hạng nguồn để chuyển điều khiển chƣơng 

trình đến một đoạn khác với đoạn thanh ghi CS đang chỉ đến. Khi thực hiện một 

cuộc gọi xa bằng lệnh CALL, các giá trị hiện tại của các thanh ghi EIP và CS đều 

bị đẩy về bộ nhớ chồng. 

Lệnh RET (xem “Các lệnh gọi và trả về” trang 7-18) đƣợc dùng để trả về từ một vị 

trí xa. Trong trƣờng hợp này, một đoạn mã chứa thủ tục đƣợc gọi chuyển điều 

khiển chƣơng trình về đoạn mã chứa thủ tục gọi. Lệnh RET khôi phục các giá trị 

trên thanh ghi CS và EIP cho thủ tục gọi trong bộ nhớ chồng. 

7.2.12.3. Các lệnh ngắt phần mềm 

Các lệnh ngắt phần mềm INT, INTO, BOUND, và IRET (xem phần 7.2.7.3., “Các 

lệnh ngắt phần mềm”) có thể gọi và trả về từ những thủ tục trình xử lý gián đoạn 

và ngoại lệ không nằm trong đoạn mã hiện hành. Tuy nhiên, với những lệnh này, 

dễ dàng thấy việc chuyển đổi các đoạn mã đƣợc xử lý bằng chƣơng trình ứng dụng. 

7.2.12.4. Các lệnh nạp con trỏ xa 

Các lệnh tải con trỏ xa LDS (nạp con trỏ xa bằng DS), LES (nạp con trỏ xa bằng 

ES), LFS (nạp con trỏ xa bằng FS), LGS (nạp con trỏ xa bằng GS), và LSS (nạp 

con trỏ xa bằng SS) nạp một con trỏ xa từ bộ nhớ vào một thanh ghi mảnh và một 

thanh ghi đa năng. Bộ chọn phân đoạn của con trỏ xa vào thanh ghi mảnh đƣợc 

chọn và nạp phần bù vào thanh ghi đa năng đƣợc chọn. 

7.2.13. Các lệnh khác 



Những lệnh sau đây thực hiện các tác vụ mà các nhà lập trình ứng dụng quan tâm 

đến. Trong thảo luận này, ta chia các lệnh thành các phân nhóm lệnh thấp hơn sử 

dụng trong: 

 Tính toán địa chỉ 

 Tra cứu bảng 

 Xác định bộ xử lý 

 Nhập lệnh NOP và lệnh không xác định 

7.2.13.1. Các lệnh tính toán địa chỉ 

Lệnh LEA (nạp địa chỉ hữu hiệu) tính toán địa chỉ hữu hiệu trong bộ nhớ (phần dƣ 

trong một đoạn mã) của toán hạng nguồn và đƣa nó vào một thanh ghi đa năng. 

Lệnh này có thể giải mã mọi phƣơng thức ghi địa chỉ của bộ xử lý và có thể tiến 

hành  đánh chỉ số hay lấy tỷ lệ nếu cần. Lệnh này rất hữu dụng trong việc khởi tạo 

các thanh ghi ESI hay EDI trƣớc khi chạy lệnh chuỗi hay trong việc khởi tạo thanh 

ghi EBX trƣớc khi chạy lệnh XLAT. 

7.2.13.2. Các lệnh tra cứu bảng 

Các lệnh XLAT và XLATB (tra cứu bảng) thay thế dữ liệu trên thanh ghi AL bằng 

một byte lấy từ bảng dịch mã trong bộ nhớ. Giá trị ban đầu của thanh ghi AL đƣợc 

thông dịch nhƣ một chỉ số không dấu vào bảng dịch mã. Sau đó, lệnh thêm chỉ số 

này vào dữ liệu của thanh ghi EBX (chứa địa chỉ gốc của bảng) để tính toán địa chỉ 

giá trị nhập vào bảng. Ta dùng những lệnh này cho các ứng dụng nhƣ chuyển đổi 

mã ký tự từ bảng ký tự này sang bảng ký tự khác (ví dụ, có thể dùng một mã 

ASCII để tìm mã EBCDIC tƣơng ứng của nó bằng một bảng). 

7.2.13.3. Lệnh xác định bộ xử lý 

Lệnh CPUID (xác định bộ xử lý) trả về thông tin của bộ xử lý thực hiện chính lệnh 

này. 

7.2.13.4. Các lệnh không thực thi và không xác định 

Lệnh NOP (không thực thi) cộng vào giá trị trên thanh ghi EIP để chỉ đến lệnh kế 

tiếp, nhƣng không tác động đến điều gì khác. 



Lệnh UD2 (không xác định) tạo một ngoại lệ cho mã thực thi không hợp lệ. Intel 

giữ lại mã thực thi cho lệnh này vì mục đích này. Ta dùng lệnh để cho phép phần 

mềm kiểm tra trình xử lý ngoại lệ mã thực thi không hợp lệ. 




