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Instruções:

AND <destino><origem>
OR   <destino><origem>
XOR <destino><origem>

NOT <destino>
Os operandos destas instruções podem ser de 8 ou 16 bits.

Instrução AND

10010011 Destino

00100111 Origem

00000011 Destino

Por este exemplo podemos ver que na operação AND, o 0 
(zero) é elemento absorvente e o 1 (um) é elemento neutro.

xxxx1010Destino X indiferente

00001111Origem Mascara

00001010Destino

Por este exemplo podemos ver uma das mais vulgares 
aplicações desta instrução, colocar a zero determinados bits 
(reset), sem alterar os restantes. Os 4 bits mais significativos
indiferentemente do seu valor  são forçados  a passar a zero, 
enquanto os 4 menos significativos, mantêm o seu valor.
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Instrução AND

00101101 (45) X=45

00000011 (3)

00000001 (1) Resto

2N-1

Outra aplicação desta instrução é o cálculo do resto da divisão inteira por 2N, sem 
recorrer à instrução DIV e quando temos números não negativos.

00101101Destino X=45

00000111Origem

00000101Destino Resto

2N-1

{Pascal}
X:=X mod 2N ;

{Assembly}
AND X,2N-1;Instruções equivalentes

{Pascal}
X:=X mod 8;

{Assembly}
AND X,7;Instruções equivalentes

EXEMPLOS:

{Pascal}
X:=X mod 4;

{Assembly}
AND X,3;Instruções equivalentes
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Por este exemplo podemos ver que na operação XOR, o 
1 (um) complementa e o 0 (zero) é elemento neutro.

Por este exemplo podemos ver uma das mais vulgares 
aplicações desta instrução, colocar a um determinados bits 
(set), sem alterar os restantes. Os 4 bits indiferentes foram 
forçados  a passar a um, enquanto os restantes, 
mantiveram o seu valor.

Por este exemplo podemos ver que na operação OR, o 
1(um) é elemento absorvente e o 0 (zero) é elemento 
neutro.

Instrução XOR

10010111<destino>

11011001<origem>

01001110<destino>

xx10xx01<destino> X indiferente

11001100<origem> Mascara

11101101<destino>

Instrução OR

10010011<destino>

00100100<origem>

10110111<destino>
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Por este exemplo podemos ver uma das mais vulgares 
aplicações desta instrução, complementar determinados 
bits sem alterar os restantes. Os 4 bits menos 
significativos são complementados, enquanto os bits mais 
significativos, mantiveram o seu valor.

10111011<destino>

00001111<origem> Mascara

10110100<destino>

Outra aplicação desta instrução é a inicialização de registos a 0 (zero), do tipo, XOR al,al
ou XOR bx,bx com vantagens significativas  relativamente ao MOV al,0, uma vez que a 
instrução XOR utiliza  registos nos dois operandos, e  não tem necessidade de aceder à
memória para leitura do operando imediato (0), o que acontece com o MOV.

Instrução XOR

Instrução NOT

10110101<destino>

01001010<destino>

Por este exemplo podemos ver uma das mais vulgares 
aplicações desta instrução, o complemento bit a bit.
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Instrução de Comparação

CMP <destino> <origem>

§ Esta Instrução efectua a operação  <destino> - <origem>.
§ O resultado da operação anterior não é armazenado.
§ Apenas activa as Flags Z,S,O,C,P,A.
§ O destino pode ser um Registo ou memória.
§ A origem pode ser um Registo, memória, ou endereçamento imediato.

= igual
> maior
>= maior ou igual
<> diferente
< menor
<= menor ou igual

Operadores relacionais Instrução de salto Incondicional

JMP <etiqueta>

<etiqueta> é um identificador a que corresponde um 
deslocamento relativo à próxima instrução a ser 
executada.

Exemplo:
JMP @label1

.

.
@label1: <Proxima instrução>
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JCC <etiqueta>

<etiqueta> é um identificador a que corresponde um deslocamento relativo à
próxima instrução a ser executada. O salto verifica-se se a condição CC for 
verdadeira.

Instrução de salto Condicional

CMP <destino><origem>
JCC <etiqueta>

em que <destino> e <origem> são de 8/16 bits sem/com sinal.

Teste de Comparação de números sem/com sinal (8/16  bits)

CC de números com sinal

G - Greater
L – Less
E – Equal
N – Not

CC de números sem sinal

A - Above
B – Below
E – Equal
N – Not
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Teste de Comparação de números sem sinal (8/16  bits)

Descrição Cond. Verdadeira

>
JA

Destino>origem
JNBE Jump if  Not Below or Equal

>=
JAE Jump if  Above or Equal

Destino >=origem
JNB Jump if  Not Below

<
JB Jump if  Below

Destino < origem
JNAE

<= JBE Jump if  Below or Equal Destino<= origem
JNA Jump if  Not Above

= JE Jump i f  Equal Destino = origem
JZ Jump i f  Zero Destino-origem=0

<> JNE Jump if  Not Equal Destino<>origem
JNZ Jump if  Not Zero Destino-origem<>0

Instrução JCC
Jump i f  Above

Jump i f  Not Above or Equal
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Teste de Comparação de números com sinal (8/16  bits)

Descrição Cond. Verdadeira

>
JG

Destino>origem
JNLE Jump if Not Less or Equal

>=
JGE Jump i f  Greater or Equal

Destino >=origem
JNL Jump if Not Less

<
JL Jump if  Less

Destino < origem
JNGE

<= JLE Jump if  Less or Equal Destino<= origem
JNG Jump if Not Greater

= JE Jump i f  Equal Destino = origem
JZ Jump i f  Zero Destino-origem=0

<> JNE Jump if Not Equal Destino<>origem
JNZ Jump if Not Zero Destino-origem<>0

Instrução JCC
Jump i f  Greater

Jump i f  Not Greater or Equal
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Teste de FLAGS

§ Flag de Carry (C)
JC <etiqueta> Jump if Carry (C=1)
JNC <etiqueta> Jump if Not Carry (C=0)

§ Flag de Overflow (O)
JO <etiqueta> Jump if Overflow (O=1)
JNO <etiqueta> Jump if Not Overflow (O=0)

§ Flag de Sinal (S)
§ JS <etiqueta> Jump if Sign (S=1)

JNS <etiqueta> Jump if Not Sign (S=0)

§ Flag de Paridade (P)
§ JP/JPE <etiqueta> Jump if Parity Even (n.º bits par)

JNP/JPO <etiqueta> Jump if Parity Odd (n.º bits impar)

Teste do Registo CX (contador)

JCXZ <etiqueta> Jump if CX=0

TEST <destino> <origem>

Exemplo:

Var A:boolean;
.
TEST A,true
JZ <etiqueta> {Se A é falso}

Instrução TEST

Os operandos podem ser dos seguintes tipos:
<destino>=<origem>=8/16 bits
<destino>=Registo/memória.
<origem>=Registo/memória/imediato
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Comparação/teste de valores lógicos

Efectua a operação <destino> and <origem>.
Não altera o valor de <destino>.

Afecta apenas as FLGS de S,Z e P.


