
Bölüm 6:



Unconditional Jump (JMP) 

 Kısa (Short) jump, yakın (near) jump, uzun (far) jump. 

 Short jump 2-baytlık bir komuttur ve bulunduğu 
noktadan bağıl olarak +127 adım ileriye ve –128 adım 
geriye bağlanır.

 Near jump 3 bayt uzunluğundadır adresi 16 bit ile 
tanımladığı için bulunduğu noktadan ±32K uzağa 
bağlanabilir.

 Far jump 5-bayt uzunluğundadır.  Adres için 4 bayt 
kullanır ve real memory systemin her alanına ulaşılabilir.

 Short ve near jump genellikle intrasegment jump
olarak adlandırılır.

 Far jump ise intersegment jump olarak adlandırılır.



Şekil 6–1 JMP komutlarının yapısı



Koşullu (Conditional) Jump Komutları

 Koşullu jump komutları bayrakları (flag bits) test eder :

 sign (S), zero (Z), carry (C)

 parity (P), overflow (0) 

 Eğer test edilen koşul doğru ise, jump komutu etiket ile 

belirtilen satıra bağlanır.

 Koşul doğru değilse bir sonraki komut işletilmeye devam eder.

 Önek,  JC komutu elde 1 ise etiketin belirttiği satıra bağlanır.



Şekil 6–5 işaretli ve işaretsiz sayılar



 İşaretli sayılar karşılaştırılırken 

 JG, JL, JGE, JLE, JE, ve JNE komutları kullanılır.

 terms greater than and less than refer to signed numbers 

 İşaretsiz sayılar karşılaştırırken;

 JA, JB, JAB, JBE, JE, and JNE komutları kullanılır. 

 terms above and below refer to unsigned numbers



Loop Komutu

 Decrement CX ve JNZ koşullu jump komutunun birleşimidir.

 8086 - 80286 LOOP CX’i bir azaltır.

 CX != 0, ise etiketin belirttiği satıra bağlanır.

 CX 0, olduğunda bir sonraki komut işletilir.

 80386 ve üst sürümlerinde, LOOP CX veya ECX, 

yazaçlarından belirtileni azaltır.

 16-bit komutta, LOOP CX; 32-bit modda, LOOP ECX yazacını 

kullanır. 

 80386 - Core2’da LOOPW komutu CX yazacını LOOPD ECX

yazacını kullanır.

 64-bit modda loop RCX yazacını kullanır

 64 bit genişliğindedir.



Call

 Altprogram çağırmak için kullanılan Call komutları kısa, 

yakın ve uzun olmak üzere üç türdedir.

 Kısa  Call 2 bayttır ve bağıl adresleme kullanır.

 Yakın   Call 3 bayttır.

 Uzun   Call 5 bayttır.

 Call komutu dönüş adresini yığında saklar

 Altprogramdan RET komutunu kullanarak ana programa 

döner.



HLT

 Komut yürütmeyi durdurur. 

 Halt konumundan çıkaran komut yoktur.

 HLT konumundan kesme ile, hardware reseti ile veya 

DMA işlemi ile çıkabilirsiniz.

 External hardware kesmesi ile yazılımı senkronize etmek 

için kullanılır.

 DOS ve Windows her ikisi de kesmeleri sıklıkla kullandığı 

için HLT bilgisayarı çok uzun süre durdurmayacaktır.



WAIT

 80286 ve 80386’da BUSY, 8086/8088’de TEST girişlerini 

gözetler.

 BUSY girişi= 1 olduğunda WAIT komutu yürütülürse bir 

sonraki komut yürütülmeye devam eder.

 Eğer BUSY girişi = 0 ise mikroişlemci  bu giriş 1 olana 

kadar bekler.

NOP

 Herhangi bir işlem yapmadan bir makine saykılı harcar. Bir 

sonraki komuttan program yürütülmeye devam eder.

 Çok kısa zaman geciktirme (Time Delay) amaçlı arka 

arkaya yazılabilir.



ESC

 Bu komut işletildikten sonra komutları yürütme görevi 

floating-point coprocessor’a aktarılır.

 Ana işlemci eğer gerekiyorsa adres bilgisini ve diğer 

denetim işlemlerini sağlar eğer gerekmiyorsa NOP 

komutu yürütür.


