
ARITMETIK VE MANTIK IŞLEM YAPAN 

KOMUTLAR

Bölüm 5:



Toplama (Addition)

• Toplama (ADD) belirtilen iki yazaç veya yazaç 

ile belleğin içeriğini toplar ve kullanılan 

adresleme moduna göre sonucu belirtilen 

yazaca yazar.

• Toplamanın ikinci şekli ise elde ile birlikte 

toplama komutudur, ADC (add-with-carry). 

• Bellek ile belleği ve segment yazaçları ile 

belleğin içeriğini toplayamazsınız.

• Arttırma komutu ise toplama komutunun özel 

bir çeşididir, (Increment INC).



Toplama

• Aritmetik ve mantık işlemleri sonunda 

bayraklar işlem hakkında ek bilgiler verir.

– interrupt, trap ve diğer bayraklar değişmez.

– Sign, zero, carry, auxiliary carry, parityve overflow 

bayrakları değişir.



Dizi Toplama (Array Addition)

• EBX yazacı dizinin başlangıç adresini 

içerirken ECX yazacı ise eleman numarasını 

içerir.

• Eğer dizi elemanları 16 bitten (word) 

oluşuyorsa scaling factor ECX yazacının 

içeriğini 2 ile çarpar. 



Arttırma (Increment Addition)

• INC komutu belirtilen yazacın veya belleğin 

içeriğini 1 arttırır. 



Eldeli Toplama (Addition-with-Carry)

• ADC komutu belirtilen iki değişkene elde 

bitinin içeriğini de toplar.

– Özellikle yazacın boyutunu aşan boyuttaki sayıları 

toplamak için kullanılır.

– ADD komutunda olduğu gibi, ADC komutuda işlem 

sonunda bayrakları etkilet.



Şekil 5–1 16 bit yazaçla 32 bit toplamanın yapılması.



Topla Ve Takas Et (Exchange and Add)

• XADD komutu 80486 ve üst sürümlerinde yer 

alır.

• XADD komutu diğer komutlarda olduğu gibi 

kaynaktan aldığı sayıyı hedefe toplar, 

hedefteki sayıyı kaynağa aktarır ve sonra 

toplamı hedefe yazar.



Çıkarma (Subtraction)

• Komut setinde çıkarma (SUB) komutunun bir 

çok çeşidi yer alır.

– 8, 16 veya 32-bit veriyi istediğiniz adresleme 

modunda çıkarabilirsiniz.

– Azaltma komutu çıkarma işleminin özel bir 

çeşididir (decrement, DEC), belirtilen yazaç veya 

belleğin içeriğini 1 azaltır.

– Çıkarma komutunun diğer bir çeşidi de borçla 

birlikte çıkar komutudur, (subtract-with-borrow

SBB).



Borçla birlikte Çıkar (Subtraction-with-Borrow)

• Borçla birlikte çıkarma yapan komutun (SBB) 

diğer çıkarmadan farkı borç bayrağının 

içeriğini çıkarmaya dahil etmesidir.

– Özellikle kullanılan işlemciye göre yazaç 

boyutunu aşan çıkarma işlemlerinde kullanılır.



Şekil 5–2 Borçla birlikte çıkarma işleminin yapılması.



Karşılaştırma (Comparison)

• Karşılaştırma komutu (CMP) aslında çıkarma 

yapar fakat sonucu bir yere yazmaz sadece 

bayrakları değiştirir.

• Yazaçların veya belleğin içeriklerinin istenilen 

istenilen değerde olup olmadığını denetler.

• CMP komutunu genellikle bir koşullu jump 

komutu izler.



Karşılaştır ve Takas Et (Compare and Exchange)

• Karşılaştır ve takas et, CMPXCHG, komutu 

Akümülatör ile hedefi karşılaştırır.

– 80486 ve üst sürümlerinde bulunur.

• Karşılaştırma sonucunda akümülatör hedefe 

eşit ise akümülatör hedefe kopyalanır. Eşit 

değilse hedefin içeriği akümülatöre kopyalanır.

– Bu komut 8, 16 ve 32 bit verileri işler.



Çarpma ve Bölme

• İlk mikroişlemciler çarpma ve bölme komutuna 

sahip değillerdir. Çarpma için öteleme ve 

toplama komutlarını kullanarak program 

yazmamız gerekirdi. Bölme için de çıkarma ve 

öteleme komutlarını kullanarak program 

yazılması gerekirdi.

– Üreticiler bu eksikliği fark ettiler ve 1980‟den sonra 

üretilen bir çok mikroişlemciye çarpma ve bölme 

komutu eklediler.

– Çarpma işlemi genellikle birden fazla makine 

saykılında yapılabilir.



Çarpma (Multiplication)

• Bayt, word veya doubleword veriler 

çarpılabilir.

– İşaretli, IMUL veya işaretsiz MUL sayılar 

çarpılabilir.

• Çarpım daima işlenenlerin iki katı 

genişliğindedir.

– İki 8-bit sayı çarpıldığında çarpım 16-bit, iki 16-bit 

sayı çarpıldığında çarpım 32-bi, iki 32-bit sayı 

çarpıldığında 64-bit çarpım oluşturur.

– 64-bit modda (Pentium 4) iki 64-bit sayı 

çarpıldığında128-bit çapım oluşturur.



8-Bit Çarpma

• 8 bit çarpma komutunda çarpılan daima AL 

yazacında olmalıdır.

– Çarpan ise herhangi bir 8 bit yazaç veya bellek 

olabilir.

– Sonuç AX yazacına yazılır.



16-Bit Çarpma

• AX yazacı çarpılanı içerir.

– 32-bit çarpım DX–AX yazacına yazılır.

• DX yazacı yüksek değerli 16 biti, AX yazacı 

düşük değerli 16 biti içerir.



İvedi 16-Bit Çarpma Komutu

• 80186 - Core2 işlemcilerde özel bir çarpma 

komutu yer alır.

– İvedi çarpma işlemi işaretli çarpma olmalıdır.

– Komut formatı da farklıdır çünkü komut 3 adet 

operand içerir.

• Birinci operand 16-bit hedef yazaçtır, ikinci 

operand 16 bit yazaç veya bellek olabilir 

çarpılandır, üçüncü ise 8 veya 16 bit ivedi 

veridir çarpandır.



32-Bit Çapma

• 80386 ve üst sürümlerinde 32-bit çarpma 

yapılabilir.

– IMUL ve MUL komutları 32 bit yazaçlarla 

kullanılabilir.

• EAX yazacı belirtilen operand ile çarpılır ve 

çarpımın yüksek değerlikli 32 biti EDX düşük 

değerlikli 32 biti EAX yazacında olacak şekilde 

yazılır.



64-Bit Çarpma

• RAX yazacı ile 64 bit vellek veya bellek 

çarpılır sonuç RDX ve RAX yazaçlarına 

yüksek değerlikli bitleri RDX yazacında olacak 

şekilde yazılır.

• İşaretli ve işaretsiz sayılar çarpılabilir. 



Bölme

• Mikroişlemcinin versiyonuna göre 8, 16 ve 32 

bölme komutları yer almaktadır.

– işaretli (IDIV) veya işaretsiz (DIV) sayılar 

kullanılabilir.

• Bölünen her zaman bölümün iki katı 

genişliğindedir.

• İvedi bölme komutu yoktur.

• I64-bit da (Pentium 4 & Core2), 128-bit sayı 

64-bit sayıya bölünebilir.



• Bölmede iki tür hata oluşabilir:

– Sıfıra bölme

– Bölünme taşması, küçük bir sayının büyük bir 

sayıya bölünmesi durumu.

• Her iki durumda mikroişlemci kesme üretir.

• Bir çok sistemde bölme hatası kesmesi 

ekranda uyarı mesajı yayınlar.



8-Bit Bölme

• AX yazcı 16 bit bölüneni içerir, bölen ise 8 bit 

yazaç veya bellek olabilir.

• Bölüm AL, kalan ise AH yazaçlarına yazılır.

– Bölüm pozitif veya negatif olabilir, kalan ise 

bölünenin işaretini alır.



• 8 bit bölmede bölen ve bölünen sayı 8 bit 

genişliğindedir fakat bölünen sayı 16 bite 

genişletilmesi gerekir.

• CBW (convert byte to word) komutu bu işi 

yerine getirir.

• 80386 den Core2‟ya kadar olan sürümlerinde 

bu görevi MOVSX (sign-extends) komutu 

üstlenmiştir.



16-Bit Bölme

• Bölünen DX ve AX yazaçlarında yer alır.

• Bölen herhangi bir 16 bit yazaç veya bellek 

olabilir.

– if a 16-bit unsigned number is placed in AX, DX 

must be cleared to zero 

• In the 80386 and above, the number is zero-

extended by using the MOVZX instruction.



32-Bit Bölme

• 80386 - Pentium 4 32-bit bölme yapar.

– 64-bit EDX–EAX bölünen komutta belirtilen yazaç 

yada belleğe bölünür.

• 32 bit bölüm EAX yazacına yazılır.

• 32-bit kalan EDX yazacına yazılır.



64-Bit Division

• Pentium 4 64-bit modda çalıştığında 64-bit 

işaretli ve işaretsiz bölme yapabilir.

• 128-bit bölünen RDX:RAX yazaçlarında yer 

alır

Bölüm RAX ve kalan RDX yazaçlarına yazılır.



Mantık İşlem Komutları

• Temel mantık işlem komutları 

– AND, OR, Exclusive-OR ve NOT

• Türetilmiş mantık komutları

– TEST ve NEG

• Mantık işlem komutları istediğimiz biti 

sıfırlamaya, kurmaya ve değillemeye yarar.

• Low-level programlama dillerinde I/O 

aygıtlarının denetiminde kullanılır.



Bayraklar

• Bütün mantık işlem yapan komutlar bayrakları 

etkiler.

• Mantık işlem komutlarından sonra elde ve 

taşma bayrakları temizlenir.

• Diğer bayraklar ise işlem sonucuna göre 

değişim gösterirler.



AND İşlemi

• Boolean çarpma işlemi yapar.

Şekil 5–3 (a) AND işleminin doğruluk tablosu ve (b) AND 

geçidinin (gate) mantık simgesi.



“0” Maskeleme

• AND işlemi istenilen bit veya bitleri “0” ile 

maskelemek için kullanılır.

Maske

Bilinmeyen sayı

Sonuç 

Şekil 5–4 AND işlemi ile maskelemenin yapılışı.



OR

• Boolean toplama işlemi yapar

Şekil 5–5 (a) OR işleminin doğruluk tablosu (b) OR 

geçidinin (gate) mantık simgesi.



“1” Maskeleme 

• OR işlemi istenilen bit veya bitleri “1” ile 

maskelemek için kullanılır.

Maske

Bilinmeyen sayı

Sonuç 



Exclusive-OR , XOR

• XOR işleminde giriş bitleri farklı ise çıkış 1, 

değilse çıkış 0 olur. Bu nedenle zıt geçit olarak 

adlandırılır.

Şekil 5–7 (a) Exclusive-OR işleminin doğruluk tablosu ve (b) 

Exclusive-OR geçidinin mantık simgesi.



XOR işlemi

• XOR işlemi istenilen bit veya bitlerin 

tümleyenini alır.

Maske

Bilinmeyen sayı

Sonuç 

Şekil 5–8 Exclusive-OR işlemi istenilen bitleri değiller.



NOT ve NEG

• NOT komutu belirtilen yazaç veya belleğin 

içeriğinin tüm bitlerini tümleyenini alır ve aynı 

yere yazar.

• NOT işlemi mantık işlemlerinde kullanılır.

• NEG işlemi belirtilen yazaç veya belleğin 

içeriğini 2‟ye tümler ve aynı yere yazar.

• NEG komutu aritmetik işlemlerde kullanılır.



Shift ve Rotate 

• Yazaç ve belleğin içeriğinde bitlerin 

pozisyonlarını değiştirmek için kullanılır.

• İlk mikroişlemcilerde çarpma bölme amaçlı 

kullanılmıştır.



Aritmetik ve Lojik SHIFT

• Lojik ve aritmetik 

sola öteleme 

komutlarının her 

ikisi en sağ bite bir 

“0” yerleştirir ve 

diğer bitleri bir 

pozisyon sola 

öteler. Taşan bit 

elde bayrağına 

yerleşir.



Aritmetik ve Lojik SHIFT
• Lojik sağa öteleme en 

sol bite bir “0” 

yerleştirir ve diğer 

bitleri bir pozisyon 

sağa öteler. Taşan bit 

elde bayrağına 

yerleşir.

• Aritmetik sağa öteleme 

öncelikle işaret bitini 

aynı pozisyonda saklar 

ve diğer bitleri bir 

pozisyon sağa öteler



Örnek

Shl ax 5 ; AX*32 

Sar ax 2 ;AX/4 

Shr ax 3 ;AX/8 



Double-Precision Shifts

• Sadece 386 ve üst sürümlerinde yer alır.

shld operand1 operand2 immediate 

shld operand1 operand2 CL

shrd operand1 operand2 immediate 

shrd operand1 operand2 CL

Shld bx ax 4 ;AX‟in YD dört bitini BX „e ötele. 



Rotate

• Rotate

komutları 

yazaç yada 

belleğin 

içeriğini 

belirtilen 

adet 

döndürür.



Örnek

Rcl dest count

Rol dest count 

Rcr dest count 

Ror dest count

Count (işlem adedi) CL yazacında veya ivedi 

olarak belirtilir.

RCL AX 4 ;AX yazacını elde üzerinden 4 

;defa döndür



Bit Scan komutları

• BSF

• Soldan başlayarak sağa doğru ilk “1” bitini arar

• BSR

• Sağdan başlayarak sola doğru ilk “1” bitini arar

– İlk 1 biti bulunduğunda her iki komut Z bayrağını 

kurar ve bitin pozisyon numarasını hedef yazaçta 

saklar.

– Bulamaz ise Z bayrağı 0 yapılır.

• 80386–Pentium 4‟te yer alır



Dizi Karşılaştırma Komutları 

(STRING COMPARISONS)

• Belleğin bir kısmını sabit ile veya diğer bir bellek ile 

karşılaştıran komutlardır.
• SCAS (string scan); 

• CMPS (string compare)

• SCASB, AL yazacı ile bayt genişliğindeki bellek 

bloğunu karşılaştırır.

• SCASW, AX yazacı ile word genişliğindeki bellek 

bloğunu karşılaştırır.

• SCASD, EAX yazacı ile doubleword genişliğindeki 

bellek bloğunu karşılaştırır.

• SCAS, DI yazacını otomatik arttırma veya azaltmak 

için direction flag (D) kullanır.



CMPS
• CMPSB, bayt genişliğindeki iki bellek bloğunu 

karşılaştırır.

• CMPSW, word genişliğindeki iki bellek bloğunu 

karşılaştırır.

• CMPSD, doubleword genişliğindeki iki bellek 

bloğunu karşılaştırır.

– Data segment yazacında yer alan ve SI yazacı tarafından 

adreslenen bellek ile extra segmentte yer alan  ve DI

yazacı tarafından adreslenen belleklerin içeriği 

karşılaştırılır.

– CMPS komutu D flag‟a göre SI & DI yazaçlarını arttırır 

veya azaltır.



Ödev 5

• Bölüm sonundaki soruları yanıtlayınız.


