
 

Easy Code 2.02 – X86, X64  
použitelné instrukce. 

Seznam instrukcí procesoru  pro nastavení .686P 
 

 

26.02.2021 

 
 
 
 
 
 

 
Zpracoval: Pavlů Zdeněk  

Stručný seznam použitelných instrukcí v assembleru Easy Code v.2.02 pro 32bitů a 64 bitů. Omlouvám se za stručnost, 
každá instrukce je v katalozích popsána na jedné až čtyřech stranách. 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 1 

Použitá literatura. ..................................................................................................................................................................... 3 

Obecné registry. ........................................................................................................................................................................ 4 

Instrukce přesunu dat v obecných registrech. ..................................................................................................................... 4 

Instrukce přesunu dat obecně platí - CMOV dst, src. kontroluje příznaky. .......................................................................... 5 

Instrukce pro práci ze zásobníkem, obecné registry. ........................................................................................................... 7 

BCD instrukce ....................................................................................................................................................................... 8 

Binární aritmetické instrukce ............................................................................................................................................... 8 

Logické instrukce obecné registry. ....................................................................................................................................... 9 

Instrukce rotací a posuvů v obecných registrech. ................................................................................................................ 9 

Bitové instrukce. ................................................................................................................................................................. 12 

Instrukce skoků, volání a návratů . ..................................................................................................................................... 14 

Instrukce pro práci s řetězci dat v obecných registrech. .................................................................................................... 15 

I/O instrukce. ...................................................................................................................................................................... 17 

Řídící instrukce, obecné registry . ...................................................................................................................................... 17 

Instrukce přesunu dat v segmentových registrech. ........................................................................................................... 18 

Instrukce přesunu dat v obecných registrech. ................................................................................................................... 18 

Instrukce chráněného režimu. ................................................................................................................................................ 19 

Zapnutí chráněného režimu: .............................................................................................................................................. 19 

Speciální  instrukce. ............................................................................................................................................................ 22 

Instrukce  pro uložení / obnovení uživatelského režimu pro rozšířený stav. .......................................................................... 23 

Numerický koprocesor. ........................................................................................................................................................... 24 

Systémy přerušení FPU. ..................................................................................................................................................... 27 

Konstanty numerického koprocesoru. ............................................................................................................................... 27 

Funkce numerického koprocesoru. .................................................................................................................................... 27 

Načítání a přesuny dat numerického koprocesoru. ........................................................................................................... 29 

Aritmetické instrukce numerického koprocesoru. ............................................................................................................. 30 

Instrukce porovnání a testování. ........................................................................................................................................ 32 

Speciální instrukce numerického koprocesoru. ................................................................................................................. 34 

Instrukce přerušení numerického koprocesoru. ................................................................................................................ 37 

Nové instrukce podmíněných přesunů Pentium Pro - příznaky nemění. ........................................................................... 37 

INSTRUKCE MMX/SSE/SSE2/3DNOW...................................................................................................................................... 38 

Skalární a zabalené intrukce. .............................................................................................................................................. 38 

Datové typy. ....................................................................................................................................................................... 39 

Cyklická aritmetika (wraparound arithmetic). ............................................................................................................... 39 

Aritmetika s nasycením (saturation arithmetic). ................................................................................................................ 39 

Celá čísla. ................................................................................................................................................................................. 40 

Načítání a přesuny celá čísla v registrech mmx a xmm. ..................................................................................................... 40 

Konverzní funkce pro celá čísla. ......................................................................................................................................... 43 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 2 

Aritmetické instrukce  zabalených celých čísel. ................................................................................................................. 48 

Porovnání zabalených dat pro celá čísla. ........................................................................................................................... 54 

Logické instrukce pro celá čísla. ......................................................................................................................................... 56 

Vylepšené instrukce celá čísla. ........................................................................................................................................... 57 

Instrukce posuvů a rotací v registrech mmx a xmm celá čísla. .......................................................................................... 61 

Reálná čísla jednoduchá  přesnost. ......................................................................................................................................... 65 

Načítání a přesuny .............................................................................................................................................................. 65 

Logické operace reálná čísla jednoduchá přesnost. ........................................................................................................... 70 

Aritmetické  operace reálná čísla jednoduchá přesnost. ................................................................................................... 71 

Instrukce pro porovnání jednoduchá přesnost. ................................................................................................................. 80 

Shuffle and Unpack Instructions jednoduchá přesnost. .................................................................................................... 81 

Konverzní instrukce jednoduchá přesnost. ........................................................................................................................ 82 

Instrukce stavového  registru MXCSR. ............................................................................................................................... 84 

Reálná čísla dvojitá přesnost. .................................................................................................................................................. 85 

Načítání a přesuny reálná čísla ........................................................................................................................................... 85 

Aritmetické instrukce dvojitá přesnost. ............................................................................................................................. 87 

Logické operace reálná čísla dvojitá přesnost. ................................................................................................................... 93 

Instrukce pro porovnání dvojitá přesnost. ......................................................................................................................... 94 

Shuffle and Unpack Instructions dvojitá přesnost. ............................................................................................................ 95 

Konverzní instrukce dvojitá přesnost. ................................................................................................................................ 97 

Instrukce ukládání dočasných dat do mezipaměti. .......................................................................................................... 100 

Instrukce pro zaokrouhlování. .......................................................................................................................................... 102 

Instrukce pro práci s řetězci. ................................................................................................................................................. 102 

Vektorové instrukce. ............................................................................................................................................................. 102 

Instrukce pro šifrování. ......................................................................................................................................................... 106 

Základní registry pro programy x86 ...................................................................................................................................... 107 

Základní spouštěcí prostředí  pro X86. ............................................................................................................................. 108 

Registry pro programy x64. .............................................................................................................................................. 110 

INTEL® 64 AND IA-32 ARCHITECTURES . ..................................................................................................................... 111 

Základní spouštěcí prostředí pro X64. .............................................................................................................................. 112 

 

 
  



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 3 
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Obecné registry. 
Instrukce přesunu dat v obecných registrech. 
MOV dst, src/mm 
MOV dst/mm, src 
 
XCHG dest, scr  
XCHG AX, r16  
XCHG r16, AX  
XCHG EAX, r32  
XCHG RAX, r64  
XCHG r32, EAX  
XCHG r64, RAX  
XCHG r/m8, r8  
XCHG r/m8*, r8*  
XCHG r8, r/m8  
XCHG r8*, r/m8*  
XCHG r/m16, r16  
XCHG r16, r/m16 
XCHG r/m32, r32  
XCHG r/m64, r64  
XCHG r32, r/m32  
XCHG r64, r/m64 

 TEMP ← DEST; DEST ← SRC; SRC ← TEMP 
 
 
BSWAP r32  
BSWAP r64  
 

 Obrátí pořadí bajtů 32bitového registru nebo 64bitového registru. 

 
 
 
XADD r/m8, r8  
XADD r/m16, r16  
XADD r/m32, r32  
XADD r/m64, r64 

 TEMP ← SRC + DEST; 

 SRC ← DEST; 

 DEST ← TEMP; 
 
CMPXCHG r / m8, r8 
CMPXCHG r / m16, r16 
CMPXCHG r / m32, r32 
CMPXCHG r / m64, r64 
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 Porovnání a výměna 

 Porovná hodnotu v registru AL, AX, EAX nebo RAX s prvním operandem (cílový operand). Pokud jsou obě hodnoty 
stejné, druhý operand (zdrojový operand) se načte do cílového operandu. Jinak se cílový operand načte do 
registru AL, AX, EAX nebo RAX. Registr RAX je dostupný pouze v 64bitovém režimu. OF, SF, ZF, AF, PF a CF. 

 
CMPXCHG8B m64 
CMPXCHG8B m128 

 Porovná 64bitovou hodnotu v EDX: EAX (nebo 128bitovou hodnotu v RDX: RAX, pokud velikost operandu je 128 
bitů) s operandem (cílový operand). Pokud jsou hodnoty stejné, 64-bitová hodnota v ECX: EBX (nebo 128-bitová 
hodnota v RCX: RBX) je uložena v cílovém operandu. Jinak je hodnota v cílovém operandu načtena do EDX: EAX 
(nebo RDX: RAX). Cílový operand je 8-bajtové paměťové místo (nebo 16-bajtové paměťové místo, pokud velikost 
operandu je 128 bitů). Pro EDX: EAX a ECX: páry registrů EBX, EDX a ECX obsahují 32 bitů s vysokým řádem a EAX 
a EBX obsahují 32 bitů nízkého řádu 64bitové hodnoty. Pro RDX: RAX a RCX: páry registrů RBX, RDX a RCX 
obsahují 64 bitů s vysokým řádem a RAX a RBX obsahují 64bitové hodnoty s nízkým řádem 128bitové hodnoty. 

 
MOVSX r32, r/m8 
MOVSX r64, r/m8 
MOVSX r32, r/m16 
MOVSX r64, r/m16 
MOVSXD r64, r/m32 

 přesune podepsanou hodnotu do registru a rozšíří ji o 1 . 
 
MOVZX r16, r/m8 
MOVZX r32, r/m8 
MOVZX r64, r/m8 
MOVZX r32, r/m16 
MOVZX r64, r//m16 

 přesune nepodepsanou hodnotu do registru a nulovou hodnotu rozšíří o nulu . 
 
CWD 

 Převeď slovo na dvojslovo.  Znaménkové rozšíření střadače (AX) do registru DX. 

 funkce: Je-li (AX)<0x8000 pak 0x0000 =>DX jinak 0xffff =>DX,  příznaky: nemění. 
CDQ   (Convert Doubleword to Quadword)  

 převeď dvojslovo na čtyřslovo  

 Znaménkové rozšíření střadače (EAX) do páru registrů EDX:EAX. 

 funkce: Je-li (EAX)<0x80000000 pak 0x00000000 =>EDX jinak 0xffffffff =>EDX,  příznaky: nemění 
CWDE 

 Převeď slovo na dvojslovo.  Znaménkové rozšíření střadače (AX) do 31 až 16-bitu registru EAX. 
CBW 

 Převeď byte do slova.  Znaménkové rozšíření nižší slabiky střadače do slabiky vyšší. 

 funkce: Je-li (AL)<0x80 pak 0x00 =>AH jinak 0xff =>AH , příznaky: nemění 
 
 

Instrukce přesunu dat obecně platí - CMOV dst, src. kontroluje příznaky. 
 
Instrukce CMOVcc zkontrolují stav jedné nebo více příznaků stavu v registru EFLAGS (CF, OF, PF, SF a ZF) a provedou 
operaci přesunu, pokud jsou příznaky ve specifikovaném stavu (nebo stavu). K jednotlivým pokynům je přidružen kód 
stavu (cc), který označuje podmínku, pro kterou se testuje. Není-li podmínka splněna, neprovede se přesun a spuštění 
pokračuje instrukcí po instrukci CMOVcc. Tyto instrukce mohou přesunout 16 nebo 32 nebo 64 bitovou hodnotu z paměti 
do všeobecného registru nebo z jednoho registru pro všeobecné účely na jiný. Podmíněné pohyby osmibitových operandů 
registru nejsou podporovány. Pokyny CMOVcc se používají hlavně po instrukci CMP. Instrukce CMOVxx r64,r/m64 jsou 
pouze pro X64 režim. Zavedeny od procesoru P6 a výše, nemusí být podporované všemi typy. 
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CMOVA r16, r/m16 ;provede přesun když (CF=0 and ZF=0). 
CMOVA r32, r/m32 ;provede přesun když (CF=0 and ZF=0). 
CMOVA r64, r/m64 ;provede přesun když (CF=0 and ZF=0). 
CMOVAE r16, r/m16 ;provede přesun když (CF=0). 
CMOVAE r32, r/m32 ;provede přesun když (CF=0). 
CMOVAE r64, r/m64 ;provede přesun když (CF=0). 
CMOVB r16, r/m16 ;provede přesun když (CF=1). 
CMOVB r32, r/m32 ;provede přesun když (CF=1). 
CMOVB r64, r/m64 ;provede přesun když (CF=1). 
CMOVBE r16, r/m16 ;provede přesun když (CF=1 or ZF=1). 
CMOVBE r32, r/m32 ;provede přesun když (CF=1 or ZF=1). 
CMOVBE r64, r/m64 ;provede přesun když (CF=1 or ZF=1). 
CMOVC r16, r/m16 ;provede přesun když (CF=1). 
CMOVC r32, r/m32 ;provede přesun když (CF=1). 
CMOVC r64, r/m64 ;provede přesun když (CF=1). 
CMOVE r16, r/m16 ;provede přesun když (ZF=1). 
CMOVE r32, r/m32 ;provede přesun když (ZF=1). 
CMOVE r64, r/m64 ;provede přesun když (ZF=1). 
CMOVG r16, r/m16 ;provede přesun když (ZF=0 and SF=OF). 
CMOVG r32, r/m32 ;provede přesun když (ZF=0 and SF=OF). 
CMOVG r64, r/m64 ;provede přesun když (ZF=0 and SF=OF). 
CMOVGE r16, r/m16 ;přesunout, pokud je větší nebo rovno (SF = OF). 
CMOVGE r32, r/m32 ;přesunout, pokud je větší nebo rovno (SF = OF). 
CMOVGE r64, r/m64 ;přesunout, pokud je větší nebo rovno (SF = OF). 
CMOVL r16, r/m16 ;přesunout, pokud je menší (SF ≠ OF). 
CMOVL r32, r/m32 ;přesunout, pokud je menší (SF ≠ OF). 
CMOVL r64, r/m64 ;přesunout, pokud je menší (SF ≠ OF). 
CMOVLE r16, r/m16 ;přesunout, pokud je menší nebo rovno (ZF = 1 nebo SF ≠ OF). 
CMOVLE r32, r/m32 ;přesunout, pokud je menší nebo rovno (ZF = 1 nebo SF ≠ OF). 
CMOVLE r64, r/m64 ;přesunout, pokud je menší nebo rovno (ZF = 1 nebo SF ≠ OF). 
CMOVNA r16, r/m16 ;přesunout, pokud není větší (CF = 1 or ZF = 1). 
CMOVNA r32, r/m32 ;přesunout, pokud není větší (CF = 1 or ZF = 1). 
CMOVNA r64, r/m64 ;přesunout, pokud není větší (CF = 1 or ZF = 1). 
CMOVNAE r16, r/m16 ;Přesunout, pokud není větší nebo rovno (CF = 1). 
CMOVNAE r32, r/m32 ;Přesunout, pokud není větší nebo rovno (CF = 1). 
CMOVNAE r64, r/m64 ;Přesunout, pokud není větší nebo rovno (CF = 1). 
CMOVNB r16, r/m16 ;přesunout, pokud není pod (CF = 0). 
CMOVNB r32, r/m32 ;přesunout, pokud není pod (CF = 0). 
CMOVNB r64, r/m64 ;přesunout, pokud není pod (CF = 0). 
CMOVNBE r16, r/m16 ;přesunout, pokud není pod nebo rovno (CF = 0 and ZF = 0). 
CMOVNBE r32, r/m32 ;přesunout, pokud není pod nebo rovno (CF = 0 and ZF = 0). 
CMOVNBE r64, r/m64 ;přesunout, pokud není pod nebo rovno (CF = 0 and ZF = 0). 
CMOVNC r16, r/m16 ;pokud je CF = 0, pak je podmínka splněna, jinak bude přeskočena 
CMOVNC r32, r/m32 ;pokud je CF = 0, pak je podmínka splněna, jinak bude přeskočena. 
CMOVNC r64, r/m64 ;pokud je CF = 0, pak je podmínka splněna, jinak bude přeskočena. 
CMOVNCE r16, r/m16 ;přesunout, pokud není rovno (ZF = 0). 
CMOVNCE r32, r/m32 ;přesunout, pokud není rovno (ZF = 0). 
CMOVNCE r64, r/m64 ;přesunout, pokud není rovno (ZF = 0). 
CMOVNG r16, r/m16 ;přesunout, pokud není větší (ZF = 1 nebo SF ≠ OF). 
CMOVNG r32, r/m32 ;přesunout, pokud není větší (ZF = 1 nebo SF ≠ OF). 
CMOVNG r64, r/m64 ;přesunout, pokud není větší (ZF = 1 nebo SF ≠ OF). 
CMOVNGE r16, r/m16 ;přesunout, pokud není větší nebo rovno (SF ≠ OF). 
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CMOVNGE r32, r/m32 ;přesunout, pokud není větší nebo rovno (SF ≠ OF). 
CMOVNGE r64, r/m64 ;přesunout, pokud není větší nebo rovno (SF ≠ OF). 
CMOVNL r16, r/m16 ;přesunout, pokud není pokud není menší (SF = OF). 
CMOVNL r32, r/m32 ;přesunout, pokud není pokud není menší (SF = OF). 
CMOVNLE r16, r/m16 ;přesunout, pokud není menší nebo rovno (ZF = 0 and SF = OF). 
CMOVNLE r32, r/m32 ;přesunout, pokud není menší nebo rovno (ZF = 0 and SF = OF). 
CMOVNLE r64, r/m64 ;přesunout, pokud není menší nebo rovno (ZF = 0 and SF = OF). 
CMOVNO r16, r/m16 ;přesuňte, pokud není přetečení (OF = 0). 
CMOVNO r32, r/m32 ;přesuňte, pokud není přetečení (OF = 0). 
CMOVNO r64, r/m64 ;přesuňte, pokud není přetečení (OF = 0). 
CMOVNP r16, r/m16 ;přesunout, pokud není parita (PF = 0). 
CMOVNP r32, r/m32 ;přesunout, pokud není parita (PF = 0). 
CMOVNP r64, r/m64 ;přesunout, pokud není parita (PF = 0). 
CMOVNS r16, r/m16 ;přesuňte, pokud není sign (SF = 0). 
CMOVNS r32, r/m32 ;přesuňte, pokud není sign (SF = 0). 
CMOVNS r64, r/m64 ;přesuňte, pokud není sign (SF = 0). 
CMOVNZ r16, r/m16 ;přesuňte, pokud není nula (ZF = 0). 
CMOVNZ r32, r/m32 ;přesuňte, pokud není nula (ZF = 0). 
CMOVNZ r64, r/m64 ;přesuňte, pokud není nula (ZF = 0). 
CMOVO r16, r/m16 ;přesunout, pokud je přetečení (OF = 1). 
CMOVO r32, r/m32 ;přesunout, pokud je přetečení (OF = 1). 
CMOVO r64, r/m64 ;přesunout, pokud je přetečení (OF = 1). 
CMOVP r16, r/m16 ;přesunout, pokud je parita (PF = 1). 
CMOVP r32, r/m32 ;přesunout, pokud je parita (PF = 1). 
CMOVP r64, r/m64 ;přesunout, pokud je parita (PF = 1). 
CMOVPE r16, r/m16 ;přesunout, pokud je sudá parita (PF = 1). 
CMOVPE r32, r/m32 ;přesunout, pokud je sudá parita (PF = 1). 
CMOVPE r64, r/m64 ;přesunout, pokud je sudá parita (PF = 1). 
CMOVPO r16, r/m16 ;přesunout, pokud je lichá parita (PF = 0). 
CMOVPO r32, r/m32 ;přesunout, pokud je lichá parita (PF = 0). 
CMOVPO r64, r/m64 ;přesunout, pokud je lichá parita (PF = 0). 
CMOVS r16, r/m16 ;přesunout, pokud je znak (SF = 1). 
CMOVS r32, r/m32 ;přesunout, pokud je znak (SF = 1). 
CMOVS r64, r/m64 ;přesunout, pokud je znak (SF = 1). 
CMOVZ r16, r/m16 ;přesunout, pokud je nula (ZF = 1). 
CMOVZ r32, r/m32 ;přesunout, pokud je nula (ZF = 1). 
CMOVZ r64, r/m64 ;přesunout, pokud je nula (ZF = 1). 
 

Instrukce pro práci ze zásobníkem, obecné registry. 
 
PUSH src 

 ulož slovo do zásobníku  

 Uložení univerzálního registru [R][E](AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP). 
POP dst 

 vyber slovo ze zásobníku  

 Uložení do univerzálního registru[R] [E](AX, BX, CX, DX, Si, SI, BP, SP),(imm8,imm16,imm32), (CS,DS,ES,SS,GS,FS) 
PUSH imm8,imm16,imm32 
PUSH (CS,DS,ES,SS,GS,FS) 
PUSHA 

 funkce: jako "PUSH" na [E](AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP)  
POPA 

 Vyber ze zásobníku všechny registry . Vyzvednutí celé sady uložené PUSHA. 
POPAD 
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 Vyber ze zásobníku EDI, ESI, EBP, EBX, EDX, ECX, and EAX. 
PUSHAD  

 Ulož na zásobník EDI, ESI, EBP, EBX, EDX, ECX, and EAX. 
POPF 
POPFD 
POPFQ 

 Pro 16,32, nebo 64 bitů Eflags nebo Rflags 
PUSHF 
PUSHFD 
PUSHFQ 

 Uloží Eflags opačne POP 
 

 

BCD instrukce 
 
AAA  nemá operandy Převod AL,AH na BCD 
AAD nemá operandy AL = AH * 10 + AL ; AH = 0 nastavuje ZF,PF,SF 
AAM  Tento příkaz převede výsledek vynásobení dvou BCD čísel zpět do formátu BCD. 
AAS 
DAA 
DAS 
 

 

Binární aritmetické instrukce 
 
Binární aritmetické instrukce provádějí základní binární celočíselné výpočty na bajtech, slovech a dvojslovech 
v paměti  nebo v registrech pro všeobecné účely. 
 
ADCX r32, r/m32,CF  
ADCX r64, r/m64,CF 

 Provádí nepodepsané přidání cílového operandu (první operand), zdrojového operandu (druhý operand) a 
příznaku přetečení (CF) a výsledek uloží do cílového operandu. Cílový operand je registr pro obecné účely, 
zatímco zdrojovým operandem může být registr pro všeobecné účely nebo umístění paměti. 

 
 

ADOX r32, r/m32 ,OF 
ADOX r64, r/m64 ,OF 

 Provádí nepodepsané přidání cílového operandu (první operand), zdrojového operandu (druhý operand) a 
příznaku carry (OFF) a výsledek uloží do cílového operandu. Cílový operand je registr pro obecné účely, zatímco 
zdrojovým operandem může být registr pro všeobecné účely nebo umístění paměti.   

ADD dst, src   

 dst ( r8 , r16 , r 32 , r /m8 , r /m16 , r /m,32 ) (Součet operandů) 

 příznaky se mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
ADC dst, src 

 součet s přenosem dst = dst + src +cf (src, dst  jako ADD) 

 Součet operandů s přičtením příznaku přenosu (CF) je uložen do levého (cílového) operandu. 

 příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
SUB dst, src 

 dsc – scr = dsc 

 příznaky se mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
SBB dst, src 

 Pravý operand (src) je odečten od levého (dst) a výsledek rozdílu je uložen do levého (cílového) operandu.  

 Je-li nastaven příznak CF je navíc odečtena jednička (výpůjčka). 
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 příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
MUL dst, src 

 Násobení celých čísel bez znaménka, příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
IMUL dst, src 

 Násobení celých čísel se znaménkem v dvojkovém doplňkovém kódu. 

 příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
DIV dst, src 

 Dělení celých čísel bez znaménka. Příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
IDIV dst, src 

 Dělení celých čísel se znaménkem v dvojkovém doplňkovém kódu. 
příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 

INC src 

 inkrementace , přičtení jedničky k operandu příznaky se mění podle výsledku AF,OF,PF,SF,ZF 
DEC src  

 Odečtení jedničky od operandu, příznaky: mění podle výsledku AF,OF,PF,SF,ZF 
CMP dst, src 

 porovnání - pravý operand (src) je odečten od levého (dst) bez ukládání výsledku rozdílu. 

 příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
NEG src 

 neguj změna znaménka operandu podle dvojkového doplňku, příznaky: mění podle výsledku AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
 

Logické instrukce obecné registry. 
 
Logické instrukce provádějí základní  logické operace AND, OR, XOR a NOT na bajtech, slovech a dvojitých slovech 
hodnoty. 
 
AND dst, src 

 logický součin  

 Výsledek logického součinu dvou operandů je uložen do levého (dst) operandu. 

 příznaky: nuluje CF,OF; mění PF,SF,ZF; po provedení není definován AF 
OR dst, src 

 logický součet  

 Výsledek logického součtu dvou operandů je uložen do levého (dst) operandu. 

 příznaky: nuluje CF,OF; mění PF,SF,ZF; po provedení není definován AF 
XOR dst, src 

 výhradní logický součet  

 Výsledek výhradního logického součtu dvou operandů je uložen do levého (dst) operandu. 

 příznaky: nuluje CF,OF; mění PF,SF,ZF; po provedení není definován AF 
NOT src 

 negace  Výsledek negace (záměna jednotlivých bitů) je uložen zpět do operandu. příznaky: nemění 
 

Instrukce rotací a posuvů v obecných registrech. 
 
Instrukce pro posun a rotace posouvají a otáčejí bity v operandech slov a dvojitých slov. 
 
LSL r16, r16/m16 
LSL r32, r32/m16 
LSL r64, r32/m16* 

 Logický posun vlevo. Posune všechny bity v Rd o jedno místo doleva. Bit 0 je vymazán. Bit 7 je načten do příznaku 
C SREG . Tato operace efektivně násobí podepsané a nepodepsané hodnoty dvěma. 
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SAL src, count 

 aritmetický posun doleva  

 Posun operandu n-krát doleva. Každým posunem je nejvyšší bit operandu přesunut do příznaku CF. Do nejnižšího 
bitu jsou doplňovány nuly. Je-li počet posunů roven jedné bude příznak OF nastaven, pokud se nový nejvyšší bit 
neshoduje s příznakem CF (předchozí nejvyšší bit), jinak bude OF vynulován. Při jiném počtu posunů není hodnota 
příznaku OF definována. 

 příznaky: mění CF,OF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován 
SHL src, count 

 logický posun doleva  

 Posun operandu n-krát doleva. Každým posunem je nejvyšší bit operandu přesunut do příznaku CF. Do nejnižšího 
bitu jsou doplňovány nuly. Je-li počet posunů roven jedné bude příznak OF nastaven, pokud se nový nejvyšší bit 
neshoduje s příznakem CF (předchozí nejvyšší bit), jinak bude OF vynulován. Při jiném počtu posunů není hodnota 
příznaku OF definována. 

 příznaky: mění CF,OF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován 
 

 
SAR src, count 

 aritmetický posun doprava  

 Posun operandu n-krát doprava. Každým posunem je nejnižší bit operandu přesunut do příznaku CF. V nejvyšším 
bitu se při každém posunu zachovává jeho hodnota. Příznak OF je vynulován. 

 příznaky: mění CF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován, OF je vynulován 
 

 
SHR src, count 

 logický posun doprava  

 Posun operandu n-krát doprava. Každým posunem je nejnižší bit operandu přesunut do příznaku CF. Do 
nejvyššího bitu bude při každém posunu doplněna nula. Je-li počet posunů roven jedné bude příznak OF 
nastaven, pokud se nový nejvyšší bit neshoduje s příznakem CF (předchozí nejvyšší bit), jinak bude OF vynulován. 
Při jiném počtu posunů není hodnota příznaku OF definována. 

 příznaky: mění CF,OF,PF,SF,ZF a AF není po provedení definován 

 
RCL src, count 

 rotuj doleva přes příznak CF  

 Rotace operandu n-krát doleva přes příznak CF. Při každé rotaci je nejnižší bit doplněn hodnotout příznaku CF a 
hodnota nejvyššího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity 
operandu (před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF 
definována. Příznaky: mění CF,OF 
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ROL src, count 

 rotuj doleva  

 Rotace operandu n-krát doleva. Při každé rotaci je nejnižší bit doplněn hodnotout nejvyššího bitu a hodnota 
nejvyššího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity operandu 
(před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF definována. 

 příznaky: mění CF,OF 

 
RCR src, count 

 rotuj doprava přes příznak CF  

 Rotace operandu n-krát doprava přes příznak CF. Při každé rotaci je nejvyšší bit doplněn hodnotout příznaku CF a 
hodnota nejnižšího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity 
operandu (před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF 
definována. příznaky: mění CF,OF 

 
 
ROR src, count 

 rotuj doprava  

 Rotace operandu n-krát doprava. Při každé rotaci je nejvyšší bit doplněn hodnotout nejnižšího bitu a hodnota 
nejnižšího bitu zapsána do CF. Příznak OF je nastaven, je-li počet rotací roven jedné a dva nejvyšší bity operandu 
(před rotací) jsou různé, při shodě je OF vynulován. Při jiném počtu opakování není hodnota OF definována. 

 příznaky: mění CF,OF 
 

 
SHRD reg/m, reg , imm8   
SHRD reg/m, reg , CL 
SHRD r/m64, r64, imm8 

 Instrukce SHRD je užitečná pro vícenásobné přesměrování 64 bitů nebo více. 

 Instrukce posouvá první operand (cílový operand) na pravý počet bitů specifikovaných třetím operandem 
(operand počtu). Druhý operand (zdrojový operand) poskytuje bity pro posun zleva (počínaje nejvýznamnějším 
bitem cílového operandu). 
 

SHLD reg/m, reg , imm8  
SHLD reg/m, reg , CL 
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 Instrukce SHLD se používá pro vícenásobné přesměrování 64 bitů nebo více. Instrukce posouvá první operand 
(cílový operand) na levý počet bitů specifikovaných třetím operandem (operand počtu). Druhý operand (zdrojový 
operand) poskytuje bity pro posun zprava (počínaje bitem 0 cílového operandu). 

 
 

Bitové instrukce. 

Příznakový registr EFLAGS obsahuje různé příznaky podle stavu procesoru. Pomocí těchto příznaků se řídí chod funkcí v 
programu. 

• OF - Příznak přetečení. Nastavena při přetečení aritmetické operace, je-li výsledek operace větší než cílová 
hodnota. 

• DF - Příznak směru. Pokud je 0, při řetězcových operacích se postupuje dopředu, jinak se postupuje zpátky. 
• IF - Povolení přerušení. Je-li 1, přerušení je povoleno, jinak je zakázáno. Nemaskovatelné přerušení(NMI) nelze z 

pochopitelných důvodů zakázat. Viz Přerušení procesoru. 
• TF - Trasování. Použití u ladících programů. Je-li zapnuta, volá se po každé instrukci INT 3. 
• SF - Příznak znaménka = nejvyšší bit výsledku. Pro kladná čísla SF=0, záporná SF=1. 
• ZF - Příznak nuly. Pokud je výsledek nulový, je nastavena na 1. 
• AF - Pomocný Příznak přenosu. Nastavena, je-li přenos z dolní poloviny 8 nebo 16-bitového čísla. 
• CF - Příznak přenosu. Slouží pro přenos mezi čísly o více slovech. Také se často používá jako indikace chyb v 

různých službách(třeba otevírání souboru - pokud soubor nebyl nalezen, je nastavena CF a v AX je číslo chyby). 

Skupina SET byla poprvé zavedena u procesorů 386. Instrukce pracují s jednotlivými bity nebo řetězci bitů. Nastavují cílový 
operand (dst) na hodnotu 1 při splnění podmínky, jinak operand vynulují.  

SETx    r/m8 syntaxe 
SETA - nastav, je-li nad (CF=0 nebo ZF=0) 
SETAE - nastav, je-li nad nebo rovno (CF=0) 
SETB - nastav, je-li pod (CF=1) 
SETBE - nastav, je-li pod nebo rovno (CF=1 a ZF=1) 
SETE - nastav, je-li rovno (ZF=1) 
SETG - nastav, je-li větší (ZF=0 a SF=OF) 
SETGE - nastav, je-li větší nebo rovno (SF=OF) 
SETL - nastav, je-li menší (SF<>OF) 
SETLE - nastav, je-li menší nebo rovno (SF<>OF nebo ZF=1) 
SETNA - nastav, není-li nad (CF=1 a ZF=1) 
SETNAE - nastav, není-li nad nebo rovno(CF=1) 
SETNB - nastav, není-li menší (CF=0) 
SETNBE - nastav, není-li menší nebo rovno (CF=0 nebo ZF=0) 
SETNE - nastav, není-li rovno (ZF=0) 
SETNG - nastav, není-li větší (ZF=1 nebo SF<>OF) 
SETNGE - nastav, není-li větší nebo rovno (SF<>OF) 
SETNL - nastav, není-li menší (SF=OF) 
SETNLE - nastav, není-li menší nebo rovno (SF=OF a ZF=0) 
SETNO - nastav, není-li přeplnění (OF=0) 
SETNP - nastav, není-li parita (PF=0) 
SETNS - nastav, není-li znaménko (SF=0) 
SETNZ - nastav, není-li nula (ZF=0) 
SETO - nastav, je-li přeplnění (OF=1) 
SETP - nastav, je-li parita (PF=1) 
SETS - nastav, je-li záporné (SF=1) 
SETZ - nastav, je-li nula (ZF=1) 
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BSF dst, src 
BSF r64, r/m64 

 hledání bitu kupředu  

 Hledání prvního nenulového bitu (od D0) ve zdrojovém operandu.Při nalezení je ZF nastaven na jedničku a číslo 

 bitu navráceno v cílovém operandu,jinak je ZF vynulován. Cílovým operandem musí být registr. Příznaky, 

 nastavuje ZF. Hodnoty OF,SF,AF,PF,CF nejsou po provedení definovány. 
BSR dst, src 
BSF r64, r/m64 

 hledání bitu pozpátku  

 Hledání prvního nenulového bitu od 15-tého bitu (od D31 32-bit) ve zdrojovém operandu.Při nalezení je ZF 

 nastaven na jedničku a číslo bitu navráceno v cílovém operandu,jinak je ZF vynulován. Cílovým operandem musí 

 být registr. Příznaky: nastavuje ZF. Hodnoty OF,SF,AF,PF,CF nejsou po provedení definovány. 
BT r/m16, r16  
BT r/m32, r32  
BT r/m16, imm8  
BT r/m32, imm8 
BT r/m64, r64 

 Uložit vybraný bit do příznaku CF. Vybere bit v bitovém řetězci (specifikovaném prvním operandem, 
nazývaným bitová báze) v bitové pozici určené bitovým posunem (určeným druhým operandem) a uloží 
hodnotu bitu do příznaku CF. Operand bitové báze může být registr nebo paměťové místo; operand 
bitového posunu může být registr nebo okamžitá hodnota: 

BTC  r/m16, r16  
BTC r/m32, r32  
BTC r/m16, imm8  
BTC r/m32, imm8 
BTC r/m64, r64 

 Uložit a doplní  vybraný bit do příznaku CF. Vybere bit v bitovém řetězci (specifikovaném prvním 
operandem, nazývaným bit base) v bitové pozici určené operandem bitového posunu (druhý operand) 
ukládá hodnotu bitu do příznaku CF a doplňuje vybrané bity v bitovém řetězci. Operand bitové báze 
může být registr nebo paměťové místo; operand bitového posunu může být registr nebo okamžitou 
hodnotu: 

BTR r/m16, r16  
BTR r/m32, r32  
BTR r/m16, imm8   
BTR r/m32, imm8 
BTR r/m64, r64 

 Uložit vybraný bit do příznaku CF and nuluj . Vybere bit v bitovém řetězci (specifikovaném prvním 
operandem, nazývaným bitová báze) v bitové pozici určené operandem bitového posunu (druhý 
operand), uloží hodnotu bitu do příznaku CF a vymaže vybrané položky. bitu v bitovém řetězci na 0. 
Operand bitové báze může být registr nebo paměťové místo,  operand bitového posunu může být registr 
nebo okamžitá hodnota. 

BTS r/m16, r16  
BTS r/m32, r32  
BTS r/m16, imm8  
BTS r/m32, imm8 
BTS r/m64, r64 

 Vybere bit v bitovém řetězci (specifikovaném prvním operandem, nazývaným bit base) v bitové pozici 
určené operandem bitového posunu (druhý operand), uloží hodnotu bitu do příznaku CF a nastaví 
vybrané bity v bitovém řetězci na 1. Operand bitové báze může být registr nebo paměťové místo; 
operand bitového posunu může být registr nebo okamžitá hodnota. 

 
TEST r/m64, imm32 

 logické porovnání  
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 Logického součin dvou operandů bez uložení výsledku. 

 příznaky: nuluje CF,OF; mění PF,SF,ZF; po provedení není definován AF 
 
CRC32 r32, r/m8  
CRC32 r32, r/m16  
CRC32 r32, r/m32  
CRC32  r64, r/m8  
CRC32 r64, r/m64 

 Funkce crc32 () vypočítá běžící kontrolní součet cyklické redundantní kontroly, jak je definován v ITU-T V.42 . Při 
vstupu je crc předchozí hodnotou kontrolního součtu a buf ukazuje na pole  bajtů dat, která mají být přidána do 
tohoto kontrolního součtu. Funkce crc32 () vrátí nový kontrolní součet. 
 

POPCNT r16,r/m16 
POPCNT r32,r/m32 
POPCNT r64, r/m64 

 Tato instrukce spočítá počet bitů nastavených v druhém operandu (zdroj) a vrátí počet v 
prvním operandu (cílový registr). 

 

Instrukce skoků, volání a návratů . 
 
JMP dst 

 Instrukce nepodmíněného skoku předá řízení na adresu operandu. příznaky: nemění 
Jcc dst 

 Příznakový registr EFLAGS obsahuje různé příznaky podle stavu procesoru. Pomocí těchto příznaků se řídí chod 
funkcí v programu. 

Instrukce podmíněného skoku předá řízení na adresu operandu jen pokud je splněna podmínka. Ta je určena 
některými bity registru příznaků nastavených předchozí instrukcí měnící příznaky.  

JA - skok, je-li nad (CF=0 nebo ZF=0) 
JAE - skok, je-li nad nebo rovno (CF=0) 
JB - skok, je-li pod (CF=1) 
JBE - skok, je-li pod nebo rovno (CF=1 a ZF=1) 
JC - skok, je-li přenos (CF=1) 
JE - skok, je-li rovno (ZF=1) 
JG - skok, je-li větší (ZF=0 a SF=OF) 
JGE - skok, je-li větší nebo rovno (SF=OF) 
JL - skok, je-li menší (SF<>OF) 
JLE - skok, je-li menší nebo rovno (SF<>OF nebo ZF=1) 
JNA - skok, není-li nad (CF=1 a ZF=1) 
JNAE - skok, není-li nad nebo rovno(CF=1) 
JNB - skok, není-li menší (CF=0) 
JNBE - skok, není-li menší nebo rovno (CF=0 nebo ZF=0) 
JNC - skok, není-li přenos (CF=0) 
JNE - skok, není-li rovno (ZF=0) 
JNG - skok, není-li větší (ZF=1 nebo SF<>OF) 
JNGE - skok, není-li větší nebo rovno (SF<>OF) 
JNL - skok, není-li menší (SF=OF) 
JNLE - skok, není-li menší nebo rovno (SF=OF a ZF=0) 
JNO - skok, není-li přeplnění (OF=0) 
JNP - skok, není-li parita (PF=0) 
JNS - skok, není-li znaménko (SF=0) 
JNZ - skok, není-li nula (ZF=0) 
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JO - skok, je-li přeplnění (OF=1) 
JP - skok, je-li parita (PF=1) 
JS - skok, je-li záporné (SF=1) 
JZ - skok, je-li nula (ZF=1) 
JPE - JP / JPE návěští - skok, je-li sudá parita, PF = 1 

 
JCXZ dst 

 skok, je-li registr CX nulový  

 Instrukce podmíněného skoku předá řízení na adresu operandu pokud je obsah registru CX (čítače) nulový. 
Příznaky: nemění 

JECXZ dst 

 skok, je-li registr ECX nulový  

 Instrukce podmíněného skoku předá řízení na adresu operandu pokud je obsah registru ECX (čítače) nulový. 
Příznaky: nemění 

LOOP dst 

 cyklus  

 Instrukce sníží obsah čítače CX (ECX v 32-bitovém režimu) o jedničku a předá řízení na místo operandu je-li obsah 
čítače nenulový. Příznaky: nemění 

CALL dst 

 volání podprogramu  

 Předání řízení podprogramu s uložením návratové hodnoty do zásobníku. Příznaky: nemění 
RET [n] 

 návrat z podprogramu  

 Navrácení řízení na návratovou adresu uloženou v zásobníku předchozíinstrukcí CALL. Volitelné uvedení 
celočíselné konstanty [n] vymažen slov ze zásobníku (parametry podprogramu). 

 příznaky: nemění. 
ENTER  imm16,0  - Vytvořte rámec zásobníku pro proceduru 

 rozepsání instrukce ENTER N,0 

 push ebp  uložení EBP volající funkce 

 mov ebp, esp  do EBP se uloží aktuální hodnota ESP 

 sub esp, N  posunem ESP se alokuje prostor pro 
ENTER  imm16,1  - Vytvořit rámec zásobníku s vnořeným ukazatelem pro proceduru 
ENTER  imm16, imm8  - Vytvořit rámec zásobníku s vnořené ukazatele pro postup 
LEAVE 

 mov esp, ebp  návrat ESP na definované místo 

 pop ebp  obnovení EBP předchozí funkce 
BOUND r16, m16&16 

BOUND r32, m32&32 

 Určuje, zda je první operand (index pole) je v mezích pole určeného pro druhý operand 
 

Instrukce pro práci s řetězci dat v obecných registrech. 
 
Řetězcové instrukce fungují na řetězcích bajtů, což umožňuje jejich přesun do paměti a z paměti. 
 
REP (REPeat string operation)  

 opakuj řetězcovou operaci  

 Následující řetězcová operace (MOVS, STOS) bude prováděna opakovaně. Počet opakovaní udává hodnota 

 registru CX (ECX), která je po každém provedení řetězcové instrukce snížena o jedničku. Opakování je prováděno 

 dokud je CX různé od nuly. 

 funkce: L : (CX)-1=>CX; Je-li(CX)>0, pak proveď řetězcovou operaci , příznaky: podle řetězcové operace 
REPE (REPeat string operation to Equal)  

 opakuj řetězcovou operaci do shody  
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 Následující řetězcová operace (CMPS, SCAS) bude prováděna opakovaně. Počet opakovaní udává hodnota 

 registru CX (ECX), která je po každém provedení řetězcové instrukce snížena o jedničku. Opakování je prováděno 

 dokud je CX různé od nuly. Opakování bude předčasně ukončeno v případě, že řetězcová operace vynuluje 

 příznak ZF. 

 funkce: L : (CX)-1=>CX; Je-li(CX)>0 a zároveň (ZF)=1, pak proveď řetězcovou operaci  

 příznaky: podle řetězcové operace 
REPNE (REPeat string operation to Not Equal)  

 opakuj řetězcovou operaci dokud je shoda  

 Následující řetězcová operace (CMPS, SCAS) bude prováděna opakovaně. Počet opakovaní udává hodnota 

 registru CX (ECX), která je po každém provedení řetězcové instrukce snížena o jedničku. Opakování je prováděno 

 dokud je CX různé od nuly. Opakování bude předčasně ukončeno v případě, že řetězcová operace nastaví příznak 

 ZF. 

 funkce: L : (CX)-1=>CX; Je-li(CX)>0 a zároveň (ZF)=0, pak proveď řetězcovou operaci  

 příznaky: podle řetězcové operace 
MOVS src, dst 

 přesuň řetězec  

 Přesun slabiky (MOVSB), slova (MOVSW) nebo dvojslova (MOVSD) ze zdrojového řetězce (DS:SI) do cílového 
(ES:DI). Podle příznaku směru (DF) budou po každém přesunu změněny registry SI (ESI 32-bit) a DI (EDI 32-bit) o 
velikost delta nahoru (DF=0) nebo dolů (DF=1). Delta je buď 1 byte (MOVSB), 2 byte (MOVSW) nebo 4 byte 
(MOVSD). příznaky: nemění 

 Cld    ;nuluje příznak směru zpracování řetězců 

 Mov Ecx, Eax   ;délka řetězce 

 Lea Si, retez1   ;zdrojový řetězec 

 Lea Di, retez2   ;cílový řetězec 

 Push Ds 

 Pop Es    ;proveďte ES = DS, ES se nemůže měnit 

 Rep Movs retez2, retez1  ;opakuj řetězcovou operaci 
CMPS src, dst 

 porovnej řetězec  

 Odečítá slabiky (CMPSB), slova (CMPSW) nebo dvojslova (CMPSD) zdrojového řetězce (DS:SI) s cílovím (ES:DI). 
Podle příznaku směru (DF) budou po každém porovnání změněny registry SI (ESI 32-bit) a DI (EDI 32-bit) o velikost 
delta nahoru (DF=0) nebo dolů (DF=1). Delta je buď 1 byte (CMPSB), 2 byte (CMPSW) nebo 4 byte (CMPSD). 

 příznaky: mění AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
SCAS src 

 prohledej řetězec  

 Odečítá slabiku (SCASB), slovo (SCASW) nebo dvojslovo (SCASD) zdrojového řetězce (DS:SI) se střadačem (AX). 
Podle příznaku směru (DF) bude po každém porovnání změněn registr SI (ESI 32-bit) o velikost delta nahoru 
(DF=0) nebo dolů (DF=1). Delta je buď 1 byte (SCASB), 2 byte (SCASW) nebo 4 byte (SCASD). 

 příznaky: mění AF,CF,OF,PF,SF,ZF 
LODS src 

 načti řetězec  

 Přesouvá slabiku (LODSB), slovo (LODSW) nebo dvojslovo (LODSD) zdrojového řetězce (DS:SI) do střadače (AX). 
Podle příznaku směru (DF) bude po každém přesunu změněn registr SI (ESI 32-bit) o velikost delta nahoru (DF=0) 
nebo dolů (DF=1). Delta je buď 1 byte (LODSB), 2 byte (LODSW) nebo 4 byte (LODSD). Opakování (REP) nemá 
příliš využití. Příznaky: nemění 

 ;suma prvních 6 prvků retezce5, retezec5 beze změn 

 Mov Ecx, 6 

 Cld 

 Lea Esi, retez5 

 Push Ds 

 Pop Es 

 Xor Ebx, Ebx 
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 dalsi1: Lodsd 

 Add Ebx, Eax ;suma prvních 6 prvků retezce5 

 Loop dalsi1 
STOS dst 

 ulož řetězec  

 Přesouvá slabiku (STOSB), slovo (STOSW) nebo dvojslovo (STOSD) ze střadače (AL/AX/EAX) do cílového řetězce 
(ES:DI). Podle příznaku směru (DF) bude po každém přesunu změněn registr DI (ESI 32-bit) o velikost delta nahoru 
(DF=0) nebo dolů (DF=1). Delta je buď 1 byte (STOSB), 2 byte (STOSW) nebo 4 byte (STOSD). Naplnění bloku 
konstantou (nejčastěji nulou). 

 příznaky: nemění 

 Mov Ecx, 6  ;vynulujeme 6 prvků řetězce 

 Cld 

 Lea Edi, retez6 

 Push Ds 

 Pop Es 

 Xor Eax, Eax  ;do Eax dosadíme 0, hodnota v Eax se dosadí do pole 

 Rep Stosd 
 
 

I/O instrukce. 
 
Tyto instrukce  přesouvají data mezi I /O porty procesoru a registrem nebo pamětí. 
IN   dst, scr   
• čtení hodnoty z I/O portu 
OUT dst,scr  
• Zápis hodnoty na I/O port 
INS dst 
OUTS dst 
 

Řídící instrukce, obecné registry . 
 
STC (SeT Carry flag) :  

 nastavuje příznak CF 

 funkce: CF = 1, příznaky: mění (CF) 
CLC (CLear Carry flag) :  

 nuluje příznak CF, funkce: CF = 0,  příznaky: mění (CF) 
CMC (CoMplement Carry flag) :  

 invertuje příznak CF, funkce: CF = ~CF,  příznaky: mění (CF) 
STD (SeT Direction flag) :  

 nastavuje příznak směru zpracování řetězců, funkce: DF = 1,  příznaky: mění (DF) 
CLD (Clear Direction flag) :  

 nuluje příznak směru zpracování řetězců, funkce: DF = 0,  příznaky: mění (DF) 
NOP (No OPeration) :  

 žádná operace  

 Zpoždění tří period hodin (8086 - 80386) nebo jedné periody (80486+). Ve skutečnosti jde o instrukci XCHG AX, 
AX. Funkce: žádná  příznaky: nemění 

CLI 

 Vymazat příznak přerušení. Přerušení jsou zakázána, když příznak přerušení vymazán. 
HLT - stop 
LOCK 
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 Instrukční prefix LOCK aktivuje signál LOCK po dobu zpracovávání instrukce bezprostředně následující za 
prefixem. Pokud je v systému více procesorů připojených na společnou sběrnici, pak tento signál zabezpečuje 
procesoru výlučný přístup k této sběrnici. Význam má u instrukcí typu přečti-změň-zapiš a testuj-nastav,  
např. BTS. 

RSM 

 Instrukce RSM vrací řízení do programu přerušeného přerušením System Management Mode. 
 

Instrukce přesunu dat v segmentových registrech. 
 
LDS/LES/LFS/LGS/LSS 

 Instrukce plní dvojici registrů. Jeden z dvojice je segmentový registr a druhý je jeden z všeobecných registrů. 

 LDS r16,m16:16 naplň DS:r16 ukazatelem z paměti 

 LDS r32,m16:32 naplň DS:r32 ukazatelem z paměti 

 LSS r16,m16:16 naplň SS:r16 ukazatelem z paměti 

 LSS r32,m16:32 naplň SS:r32 ukazatelem z paměti 

 LES r16,m16:16 naplň ES:r16 ukazatelem z paměti 

 LES r32,m16:32 naplň ES:r32 ukazatelem z paměti 

 LFS r16,m16:16 naplň FS:r16 ukazatelem z paměti 

 LFS r32,m16:32 naplň FS:r32 ukazatelem z paměti 

 LGS r16,m16:16 naplň GS:r16 ukazatelem z paměti 

 LGS r32,m16:32 naplň GS:r32 ukazatelem z paměti 

 LSS: Sreg je SS; (* Naplň SS registr *) 

 LDS: Sreg je DS; (* Naplň DS registr *) 

 LES: Sreg je ES; (* Naplň ES registr *) 

 LFS: Sreg je FS; (* Naplň FS registr *) 

 LGS: Sreg je GS; (* Naplň GS registr *) 
 

 
 

Instrukce přesunu dat v obecných registrech. 
 
LAHF  

 (Load status Flags into AH register) :  naplň registr AH z registru příznaků  

 funkce: (SF):(ZF):0:(AF):0:(PF):(0):(CF) => AH.  Příznaky: nemění 
SAHF 

 (Store AH to Flags) : ulož registr AH do registru příznaků  

 Hodnoty určitých příznaků jsou přepsány hodnotami bitů v AH. 

 funkce: (AH0)=>CF; (AH2)=>PF; (AH4)=>AF; (AH6)=>ZF; (AH7)=>SF;  
příznaky: mění (AF, CF, PF, SF, ZF) 

XLAT m8 
XLATB 

 Nastavte AL na byte paměti DS: [(E) BX + unsignedAL]. 

 Vyhledá bajtovou položku v tabulce v paměti, s použitím obsahu AL registru jako index tabulky, a pak zkopíruje 
obsah záznamu tabulky zpět do AL registru. Index v AL registru je považován za celé číslo bez znaménka. Instrukce 
XLAT a XLATB získají základní adresu tabulky v paměti buď z registrů DS: EBX nebo DS: BX (v závislosti na atributu 
velikosti adresy instrukce, 32 nebo 16). (Segment DS může být přepsán prefixem přepsání segmentu.) 
 

LEA dest, scr 

 Do operandu dest se přesune adresa operandu zdroj 
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Instrukce chráněného režimu. 
 

 Předávat řízení na jinou úroveň oprávnění lze pouze pomocí brány. 

 Skok (JMP) se smí provést při C=0 pouze do segmentu se stejnou úrovní oprávnění, při C=1 do 
segmentu se stejnou nebo vyšší úrovní oprávnění. 

 Při C=0 se smí volat podprogram (CALL) pouze takový, který je umístěn v segmentu se stejnou úrovní 
oprávnění. Při volání podprogramu v segmentu vyšší úrovně oprávnění se musí použít brány. 

 Pro předávání řízení obsluze přerušení platí stejná pravidla jako pro volání podprogramu. 

 Segmenty označené C=1 lze volat ze stejné nebo nižší úrovné oprávnění. 

 CPL musí být vždy menší nebo rovno DPL zpřístupňované brány (lze přistupovat pouze k bráně na 
stejné nebo nižší úrovni oprávnění). 

 Instrukční segment, na který ukazuje brána, musí mít DPL=<CPL procesu, který přístup provádí. 

 Instrukce návratu z podprogramu (RETF), která nezpůsobí přepnutí procesu, musí provést návrat pouze 
do segmentu se stejnou nebo nižší úrovní oprávnění. 

 Přepnutí procesu lze zajistit instrukcemi CALL, JMP a INT, které se odkazují na bránu zpřístupňující TSS 
nebo přímo na TSS, jehož DPL>=CPL procesu, který přepnutí vyvolal. 

 
 

Zapnutí chráněného režimu: 
 do paměti zavést programy a odpovídající tabulky popisovačů, 

 nastavit GDTR a IDTR, 

 zapnout chráněný režim nastavením bitu PE:=1 registru MSW, 

 provést blízký skok JMP proto, aby se zrušil obsah interních front procesoru, ve kterých jsou uloženy 
předvybrané instrukce (výběr instrukcí totiž závisí na zvoleném režimu procesoru), 

 vytvořit TSS inicializačního procesu a nastavit obsah TR, 

 naplnit LDTR, 

 inicializovat ukazatel vrcholu zásobníku SS:SP, 

 všechny segmenty v paměti označit P:=0, 

 nastavit příznakový registr F a registr stavu procesoru MSW, 

 inicializovat externí zařízení, 

 zabezpečit obsluhu všech možných přerušení, 

 povolit přerušení (IF:=1), 

 zahájit provádění prvního programu. 
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Podrobnější popis:  Zde 
LAR m16,r16   
LAR m32,r32 

 Instrukce LAR naplní první operand obsahem slabiky přístupová práva popisovače segmentu, který je adresován 
selektorem uloženým ve druhém operandu. 

 Tato instrukce provede následující kontroly před načtením přístupových práv v cílovém registru: 

 Kontroluje, zda volič segmentů není NULL. 

 Kontroluje, zda selektor segmentů ukazuje na deskriptor, který je v mezích přístupu GDT nebo LDT 

 Kontroluje, zda je pro tuto instrukci platný typ deskriptoru. Všechny deskriptory kódu a datového segmentu jsou 
platné pro instrukce LAR (lze k nim přistupovat).  

 Není-li segment segmentem vyhovujícího kódu, kontroluje, zda je specifikovaný deskriptor segmentu viditelný na 
CPL (to znamená, pokud CPL a RPL selektoru segmentů jsou menší nebo rovny DPL selektoru segmentů). 

 Pokud není možné přistupovat k deskriptoru segmentu nebo je pro instrukci neplatný typ, je příznak ZF vymazán 
a v cílovém operandu nejsou načtena žádná přístupová práva. 

 
LST m16,r16  
LST m32,r32 

 Instrukce LSL naplní první operand limitem segmentu, jehož selektor je uložen ve druhém operandu, a nastaví 
příznak ZF na jedničku tehdy, je-li přístup k segmentu povolen (CPL má odpovídající úroveň oprávnění vzhledem k 
DPL segmentu). Jsouli přístupem k segmentu porušena přístupová práva, je ZF nulován a obsah prvního operandu 
zůstane nezměněn. 

 
SGDT m16  
SGDT m32 
SIDT m16  
SGDT m32 

 Instrukce SGDT (SIDT) uloží obsah registru GDTR (IDTR) do operandu délky 6 slabik. První dvě slabiky jsou 
naplněny 16bitovým limitem segmentu, následující tři (při 16bitovém atributu velikosti operandu) nebo čtyři (při 
32bitovém atributu velikosti operandu) slabiky bází segmentu. Při 16bitovém atributu velikosti operandu je 
obsah poslední slabiky báze nedefinován. 

LLDT  reg/m16 

 Privilegovaná instrukce LLDT naplní registr LDTR obsahem operandu. 16bitový operand obsahuje selektor 
ukazující do GDT, v němž je uložen popisovač segmentu LDT. Z popisovače je automaticky naplněna neviditelná 
část LDTR bází a limitem segmentu tabulky LDT. 

SLDT reg/m16 

 Instrukce SLDT uloží 16bitový obsah viditelné části registru LDTR (selektor) do operandu. Selektor ukazuje  
do GDT. 

LMSW reg/m16 

https://manybutfinite.com/post/cpu-rings-privilege-and-protection/
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 Instrukce LMSW naplní MSW hodnotou uloženou v operandu. Označení MSW je dodržováno pro kompatibilitu s 
procesorem Intel286. Ve vyšších typech procesorů MSW představuje dolní slovo registru CR0. 

SMSW reg/m16 

 Instrukce SMSW ukládá obsah registru MSW do operandu. MSW je dolní slovo CR0 (viz též LMSW). 
LTR reg/m16 

 Privilegovaná instrukce LTR naplní registr TR obsahem operandu (selektorem). Příslušný TSS je tím označen jako 
právě aktivní. Instrukce však nevyvolá přepnutí procesu. 

STR reg/m16 

 Instrukce STR ukládá obsah registru TR (selektor) do operandu. 
VERR reg/m16 
VERW reg/m16 

 Instrukce VERR (VERW) kontroluje, zda současná úroveň oprávnění procesu (CPL) 
je dostatečná pro čtení (zápis) segmentu, jehož selektor je uložen v operandu instrukce. Nebudou-li čtením 
(zápisem) specifikovaného segmentu porušena přístupová práva, je příznak ZF nastaven na jedničku. Při porušení 
přístupových práv je ZF vynulován. Instrukce provádí stejné kontroly jako při plnění registrů DS, ES, FS a GS. 

LlDT m16&32 

 Instrukce LLDT je poskytována pro použití v softwaru operačního systému; nesmí být používán v aplikačních 
programech. Tuto instrukci lze provést pouze v chráněném režimu. 

LGDT m16&32 

 Načte hodnoty ve zdrojovém operandu do globálního registru deskriptorů tabulky (GDTR) nebo deskriptoru 
přerušení tabulky (IDTR). 

 Instrukce LGDT nebo LIDT zavádi 6 byte paměti referované efektívni adresou operandu do tabulky globálních 
deskriptorů nebo do tabulky deskriptorů přerušení. Pole LIMIT registru tabulky deskriptoru je zaváděno z prvního 
slova. Další tři byte jsou zavedeny do pole BASE uvedeného registru a poslední byte je ignorován. Tyto instrukce 
jsou určeny pro systémové software (OS) a v aplikačních programech nejsou používany. 

 Pokus o vysvětlení naleznete zde. 
CLTS 

 Vymaže příznak TS v CR0. Vymaže příznak přepnutí úlohy (TS) v registru CR0. Tento návod je určen pro použití v 
operačním systému 

 postupů. Jedná se o privilegovanou instrukci, která může být vykonávána pouze v CPL 0. Je povoleno provést ji v 
realaddress 

 režim umožňující inicializaci pro chráněný režim. 

 Procesor nastaví příznak TS při každém přepnutí úlohy. Příznak slouží k synchronizaci ukládání FPU 
RDMSR 

 Čte obsah 64bitového modelu specifického registru (MSR) specifikovaného v registru ECX do registrů EDX: EAX. 
(U procesorů, které podporují architekturu Intel 64, je ignorováno 32 bitů RCX s vysokým řádem.) Registr EDX je 
načten s 32bitovým bitem MSR s vysokým řádem a registr EAX je načten s 32 bity s nízkou objednávkou . (U 
procesorů, které podporují architekturu Intel 64, je vyřazeno 32 bitů každého z RAX a RDX s vysokým řádem.) 
Pokud je v čtecím systému MSR implementováno méně než 64 bitů, hodnoty vrácené do EDX: EAX v 
neimplementovaných bitových umístěních jsou nedefinovány. 

 Tato instrukce musí být provedena při úrovni oprávnění 0 nebo v režimu reálné adresy; jinak bude generována 
výjimka obecné ochrany #GP (0). Určení vyhrazené nebo neimplementované adresy MSR v ECX také způsobí 
výjimku obecné ochrany. 
 

WRMSR 

 Instrukce WRMSR zapisuje do jednoho z Model Specific Registers, který řídí testování, trasování, monitorování 
výkonnosti a kontrolu chyb procesoru. 

INVD 

 Zruší (vyprázdní) vnitřní mezipaměti procesoru a vydá cyklus sběrnice speciálních funkcí, který nasměruje externí 
mezipaměti, aby se také vyprázdnily. Data uložená ve vnitřních vyrovnávacích pamětech se nezapisují zpět do 
hlavní paměti. 

https://zcu.arcao.com/kiv/zos/zos/OdSobi/Materialy/Buris/dalsi-materialy/operacni_systemy-02/pamet/segmentace.se.strankovanim.html
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 Po provedení této instrukce procesor nečeká, až externí vyrovnávací paměti dokončí operaci proplachování, než 
budou pokračovat s prováděním instrukce. Je odpovědností hardwaru reagovat na signál vyprázdnění 
vyrovnávací paměti. 

 Instrukce INVD je privilegovaná instrukce. Je-li procesor spuštěn v chráněném režimu, musí být CPL programu 
nebo procedury 0 k provedení této instrukce. 

 Instrukce INVD může být použita, když je mezipaměť používána jako dočasná paměť a obsah mezipaměti musí 
být zrušen, spíše než zapsán zpět do paměti. Když je mezipaměť používána jako dočasná paměť, žádné externí 
zařízení by nemělo aktivně zapisovat data do hlavní paměti. 

 WBINVD 

 Instrukce vyprázdní obsah celé interní vyrovnávací paměti procesoru a signalizuje případné externí vyrovnávací 
paměti, že má udělat totéž. Operace vyprázdnění zahrnuje poznačení změněných (Write-back) položek do paměti 
a zneplatnění obsah 

INVLPG mm 

 Instrukce INVLPG zneplatňuje jednu položku TLB. Položka (její klíčová část) je určena operandem instrukce. Pokud 
je položka nalezena, je jí příslušný bit V vynulován. 
 

SWAPGS 

 Vyměňuje aktuální hodnotu základního registru GS s hodnotou obsaženou v adrese MSR C0000102H 
(IA32_KERNEL_GS_BASE). Instrukce SWAPGS je privilegovaná instrukce určená pro použití systémovým 
softwarem. 

SYSCALL 

 Rychlé volání pro privilegování systémových procedur úrovně 0. 
SYSENTER 

 Instrukce SYSENTER je součástí zařízení "Fast System Call" zavedeného na Pentium® II procesor. Instrukce 
SYSENTER je optimalizována tak, aby poskytovala maximální výkon pro přechody do ochranného kruhu 0 (CPL 0). 

SYSEXIT 

 Provede rychlý návrat k uživatelskému kódu úrovně 3 oprávnění. SYSEXIT je doprovodná instrukce instrukce 
SYSENTER. Instrukce je optimalizována tak, aby poskytovala maximální výkon pro návraty ze systémových 
procedur prováděných na úrovních ochrany 0 k uživatelským procedurám prováděným na úrovni ochrany 3. Musí 
být prováděna z kódu prováděného na úrovni oprávnění 0. 

SYSRET 

 SYSRET je doprovodná instrukce instrukce SYSCALL. Vrací se z obslužného programu OS-volání do uživatelského 
kódu na úrovni oprávnění 3. To provádí načítáním RIP z RCX a načítáním RFLAGS z R11. 1 S 64bitovou velikostí 
operandu zůstává SYSRET v 64bitovém režimu; jinak vstoupí do režimu kompatibility a načte se pouze 32 bitů 
registrů. 

ARPL r/m16, r16 

 Porovná pole RPL dvou selektorů segmentů. První operand (cílový operand) obsahuje jeden 

 Selektor segmentů a druhý operand (zdrojový operand) obsahuje druhý. (Pole RPL je umístěno v bitech 0 a 1 
každého operandu.) Je-li pole RPL cílového operandu menší než pole RPL zdrojového operandu, 

 příznak ZF je nastaven a pole RPL cílového operandu je zvýšeno tak, aby odpovídalo poli zdrojového operandu. V 
opačném případě se příznak ZF zruší a cílový operand se nezmění. (Operand cíle může 

 být slovní registr nebo paměťové místo; zdrojový operand musí být registr slov.) 
 
 

Speciální  instrukce. 
 
CPUID - Příkaz cpuid umožňuje získat identifikační kód procesoru nainstalovaného v tomto počítači.  

Příkaz používá registr EAX jako implicitní operand. 
RDPMC 

 Do registru EAX je naloženo 32 bitů nízkého řádu. Registr EDX je načten podporovanými bity nejvyššího řádu 
čítače. Počet bitů vyššího řádu načtených do EDX je implementace specifická pro procesory, které nepodporují 
monitorování výkonu architektury. Šířka čítačů výkonu s pevnou funkcí a pro všeobecné účely na procesorech 
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podporujících monitorování architektonického výkonu je hlášena listem CPUID 0AH. Níže je uvedena léčba 
registru EDX pro „rychlá“ čtení. 

 Registr ECX určuje typ čítače (pokud procesor podporuje monitorování výkonu architektury) a index čítače. Typ 
čítače je uveden v ECX [30] pro výběr jednoho ze dvou typů čítačů výkonu. Pokud procesor nepodporuje 
monitorování výkonu architektury, ECX [30: 0] určuje index čítače; jinak ECX [29: 0] určuje index vzhledem k 
základně každého typu čítače. ECX [31] vybírá režim „rychlého“ čtení, pokud je podporován. Dva typy čítačů jsou: 

o Čítače výkonu pro obecné nebo speciální účely jsou specifikovány s ECX [30] = 0: Počet čítačů výkonu pro 
všeobecné účely na procesoru podporujícím monitorování výkonu architektury uvádí list CPUID 0AH. 
Dostupnost čítačů pro speciální účely, stejně jako počet čítačů pro všeobecné účely, pokud procesor 
nepodporuje monitorování výkonu architektury, je specifický pro model; viz Kapitola 18, “Monitorování 
výkonu” v Příručce vývojáře softwaru pro architekturu Intel® 64 a IA-32, díl 3B . 

o Čítače výkonu s pevnou funkcí jsou specifikovány s ECX [30] = 1. Počet čítačů výkonu s pevnou funkcí je 
vyčíslen listem CPUID 0AH. Viz Kapitola 18, “Monitorování výkonu” v Příručce vývojáře softwaru pro 
architekturu Intel® 64 a IA-32 , Svazek 3B . Tento typ čítače je vybrán, pokud je nastavena hodnota ECX  
 

RDTSC  
o Čtení čítače časových razítek do EDX: EAX. 
o CPU třídy Pentium má instrukci ke čtení aktuální proměnné čítače časových razítek, což je 64bitová proměnná, do 

registrů (edx: eax). TSC (počítadlo časových razítek) je zvýšeno o každé zaškrtnutí cpu (1 / CPU_HZ). Například při 
1GHz cpu se TSC zvýší o 10 ^ 9 za sekundu. Umožňuje přesně měřit časovou aktivitu. 

 
 
XSETBV 

 Zapíše obsah registrů EDX: EAX do 64bitového rozšířeného řídicího registru (XCR) uvedeného v registru ECX. (U 
procesorů, které podporují architekturu Intel 64, je ignorováno 32 bitů RCX s vysokým řádem.) Obsah registru 
EDX je zkopírován do 32 bitů vybraného XCR a obsah registru EAX je zkopírován do nízký-32 bitů XCR. (U 
procesorů, které podporují architekturu Intel 64, 32 bitů každého z RAX a RDX s vysokým řádem je ignorováno.) 
Nedefinované nebo rezervované bity v XCR by měly být nastaveny na hodnoty dříve načtené. 

 Tato instrukce musí být provedena při úrovni oprávnění 0 nebo v režimu reálné adresy; jinak je generována 
výjimka obecné ochrany #GP (0). Zadání vyhrazeného nebo neimplementovaného XCR v ECX také způsobí 
výjimku obecné ochrany. Procesor také generuje obecnou výjimku ochrany, pokud se software pokusí zapsat na 
vyhrazené bity v XCR. 

 
 
 

Instrukce  pro uložení / obnovení uživatelského režimu pro 
rozšířený stav. 
 
XSAVE mem 
XSAVE64 mem 

 Provede úplné nebo částečné uložení součástí stavu procesoru do oblasti XSAVE umístěné na adrese paměti 
určené cílovým operandem. Implicitní pár registrů EDX: EAX určuje 64bitovou masku instrukce. Uložené 
komponenty konkrétního stavu odpovídají bitům nastaveným v bitmapě požadovaných funkcí (RFBM), což je 
logické AND EDX: EAX a XCR0. 

 Použití cílového operandu, který není zarovnán na hranici 64 bajtů (v 64bitovém nebo 32bitovém režimu), má za 
následek výjimku obecné ochrany (#GP). V 64bitovém režimu je horních 32 bitů RDX a RAX ignorováno. 

 
XSAVEC mem 
XSAVEC64 mem 

 Provede úplné nebo částečné uložení součástí stavu procesoru do oblasti XSAVE umístěné na adrese paměti 
určené cílovým operandem. Implicitní pár registrů EDX: EAX určuje 64bitovou masku instrukce. Uložené 
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komponenty konkrétního stavu odpovídají bitům nastaveným v bitmapě požadovaných funkcí (RFBM), což je 
logické AND EDX: EAX a XCR0. 

 Provedení XSAVEC je podobné jako u XSAVE. XSAVEC se liší od XSAVE v tom, že používá zhutnění a že může použít 
optimalizaci init. 

 
 

XSAVEOPT mem 
XSAVEOPT64 mem 

 Provede úplné nebo částečné uložení součástí stavu procesoru do oblasti XSAVE umístěné na adrese paměti 
určené cílovým operandem. Implicitní pár registrů EDX: EAX určuje 64bitovou masku instrukce. Uložené 
komponenty konkrétního stavu odpovídají bitům nastaveným v bitmapě požadovaných funkcí (RFBM), což je 
logické AND EDX: EAX a XCR0. 

 Provedení XSAVEOPT je podobné jako u XSAVE. XSAVEOPT se liší od XSAVE v tom, že může používat init a 
upravené optimalizace. Výkon XSAVEOPT bude stejný nebo lepší než výkon XSAVE. 

 
XRSTOR mem 
XRSTOR64 mem  

 Provede úplné nebo částečné obnovení součástí stavu procesoru z oblasti XSAVE umístěné na adrese paměti 
určené zdrojovým operandem. Implicitní pár registrů EDX: EAX určuje 64bitovou masku instrukce. Obnovené 
komponenty konkrétního stavu odpovídají bitům nastaveným v bitmapě požadované funkce (RFBM), což je 
logické AND systému EDX: EAX a XCR0. 

 
 
XGETBV  

 Přečte obsah rozšířeného řídicího registru (XCR) zadaného v registru ECX do registrů EDX: EAX. (Na procesorech, 
které podporují architekturu Intel 64, jsou vysoké řády 32 bitů RCX ignorovány.) Registr EDX je načten vysokými 
řády 32 bitů XCR a registr EAX je načten nízkými řády 32 bitů . (Na procesorech, které podporují architekturu Intel 
64, se vymaže 32 bitů vysokého řádu každého z RAX a RDX.) Pokud je v čteném XCR implementováno méně než 
64 bitů, hodnoty se vrátí do EDX: EAX v neimplementovaných bitových umístěních. nejsou definovány. 

 EDX: EAX ← XCR [ECX] 
 
 

Numerický koprocesor. 
 
Stavový registr (SWR - Status Word Register) 

 příznak B (Busy) stav zda je koprocesor zaměstnán, zpracovává instrukci nebo kdy výsledek instrukce zapříčiní 

chybu při nemaskovaném požadaveku o přerušení. 

 4-bitové pole C3, C2, C1, C0 (Code Condition) registr příznaků informujícím o způsobu ukončení předcházející 

instrukce (bit C1 je přitom nastavován pouze instrukcí FXAM a představuje hodnotu znaménkového bitu registru 

vrcholu zásobníku, bit C1 má také význam při pokusu o narušení zásobníku datových registrů - v tomto případě 

hodnotou 1 signalizuje pokus o přeplnění a hodnotou 0 pokus o podplnění zásobníku. 

 3-bitové pole TOP - to znamená vrchol zásobníku a ukazuje, který z 8 registrů odpovídá vrcholu zásobníku. 

 příznak ES (Error Summary) chyba - je nastavena v případě, kdy instrukce koprocesoru generovala požadavek o 

přerušení, který není zamaskován. Požadavku o přerušení byl generován pomocí příznaků v bitech D0 až D5 

stavového registru, tedy příznaků IE, DE, ZE, OE, UE, PE. 

 příznak SF (Stack Fault) neboli chyba zásobníku - je nastaven při pokusu o zápis do plného zásobníku, v němž je 

všech 8 registrů zaplněno. Druhý případ nastavení SF je nastaven při generování požadavku o přerušení typu 

chybné operace. 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 25 

 příznaky typu požadavek o přerušení - bity D0 až D5 zachycují příčiny generování požadavku o přerušení 

numerickým koprocesorem. Programy proto mohou stav výpočtu testovat až na konci celého programu a nikoliv 

po provedení každé instrukce. Jednotlivé příznaky jsou: 

o příznak PE chyba přesnosti - je nastaven v případě, kdy koprocesor není schopen přesně uložit výsledek 

operace (např 1/3 nebo převod z přesnějšího formátu na méně přesný). Je-li tento typ požadavku o 

přerušení maskován, dojde k zaokrouhlení výsledku a koprocesor pokračuje ve své činnosti. 

o příznak UE podplnění - je nastaven v případě, kdy výsledek výpočtu je tak malý, že jej není možno uložit v 

normalizovaném tvaru. Při maskování přerušení tohoto typu je podle velikosti buď výsledek uložen v 

nenormalizovaném tvaru nebo jako 0 a činnost koprocesoru pokračuje dále. 

o příznak OE přeplnění - je nastaven, kdy výsledek výpočtu je tak velký, že jej není možno uložit v 

požadovaném formátu. Při maskování přerušení je výsledek uložen jako nekonečno a činnost 

koprocesoru pokračuje dále. 

o příznak ZE dělení nulou - je nastaven při pokusu o dělení nulou, kdy je dělenec různý od hodnot 0 nebo 

nekonečno. Sekundárně může být nastaven i při použití některých instrukcí typu funkce, které používají 

při výpočtu své funkční hodnoty dělení. Při maskování přerušení je výsledek uložen jako nekonečno a 

činnost koprocesoru pokračuje dále. 

o příznak DE nenormalizovaný operand - je nastaven, kdy jako operand instrukce vystupuje operand, který 

není uložen v normalizovaném tvaru a při výpočtu tedy není možno dosáhnout předpokládané přesnosti. 

Je-li přerušení maskováno, výpočet pokračuje plynule dál. 

o příznak IE chybná operace - je nastaven ve všech ostatních případech chybného výpočtu než jsou 

případy předchozí. Např. odmocnina ze zápor. čísla, pokus o narušení konstrukce zásobníku atd. Je-li 

požadavek o přerušení maskován, je výsledkem operace nedefinovaná hodnota a koprocesor pokračuje 

dále ve své činnosti. 

Řídící registr (CWR - Command Word Register) je 16-ti bitový, ale význam má pouze 8 bitů. Nastavením hodnot 
jednotlivých bitů jsou nastavovány některé parametry modifikující činnost koprocesoru při výpočtu. 

 dvoubitové pole RC řízení zaokrouhlování - specifikuje, jakým způsobem má koprocesor zobrazovat hodnoty, 

které nelze zobrazit přesně. 

 dvoubitové pole PC řízení přesnosti výpočtu - určuje, jakým způsobem má koprocesor zobrazit výsledek při 

aritmetických operacích. 

 další bity CWR - PM maska přesnosti, UM maska podplnění, OM maska přeplnění, ZM maska dělení 0, DM maska 

nenormalizovaného operandu a IM maska chybné operace - umožňují hodnotou 1 zamaskovat generování 

požadavků o přerušení jim odpovídajících typů přerušení. 

Registr značek (TAG - Command Word Register) je třetím 16-ti bitovým registrem, který obsahuje osmici dvoubitových 
značek, které charakterizují obsah příslušného datového registru koprocesoru. 
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Systémy přerušení FPU. 
 
Při výkladu FPU jsme narazili na nový pojem a to přerušení. Požadavek na přerušení (angl. Interrupt ReQuest, IRQ) je 
signál, který k procesoru vyšle některé hardwarové zařízení nebo program. Vysílatel signálu se tak snaží zabrat procesor 
sám pro sebe. Za určitých okolností je třeba některá přerušení zakázat – maskovat. To se provádí buď nastavením tzv. 
masky přerušení, nebo zvýšením úrovně, na které pracuje procesor. Některá přerušení mají určité privilegium v tom, že 
maskována být nemohou (nemaskovatelná přerušení). Jedná se především o tzv. vnitřní přerušení, která bezprostředně 
souvisí s právě prováděným programem a jsou jím přímo způsobena. 
Rozeznáváme tři typy přerušení: 
• Vnější přerušení (též hardwarové přerušení) je označováno podle toho, že přichází ze vstupně-výstupních zařízení 

(tj. z pohledu procesoru přicházejí z vnějšku). Vstupně-výstupní zařízení tak má možnost si asynchronně vyžádat 
pozornost procesoru a zajistit tak svoji obsluhu ve chvíli, kdy to právě potřebuje bez ohledu na právě 
zpracovávanou úlohu. Vnější přerušení jsou do procesoru doručována prostřednictvím řadiče přerušení, což je 
specializovaný obvod, který umožňuje stanovit prioritu jednotlivým přerušením, rozdělovat je mezi různé 
procesory a další související akce. 

• Vnitřní přerušení vyvolává sám procesor, který tak signalizuje problémy při zpracování strojových instrukcí a 
umožňuje operačnímu systému na tyto události nejvhodnějším způsobem zareagovat. Jedná se například o pokus 
dělení nulou, porušení ochrany paměti, nepřítomnost matematického koprocesoru, 

• Softwarové přerušení je speciální strojová instrukce (obvykle je jich v procesoru k dispozici několik, procesory 
Intel mapují všechna přerušení na softwarová přerušení). Tento typ přerušení je na rozdíl od druhých dvou typů 
synchronní, je tedy vyvoláno zcela záměrně umístěním příslušné strojové instrukce přímo do prováděného 
programu. Jedná se o podobný způsob, jako vyvolání klasickému podprogramu (podprogramem je zde ISR uvnitř 
operačního systému), avšak procesor se může zachovat jinak. Instrukce softwarového přerušení se proto využívá 
pro vyvolání služeb operačního systému z běžícího procesu (tzv. systémové volání). Uživatelská úloha tak sice 
nemůže skočit do prostoru jádra operačního systému, ale může k tomu využít softwarové přerušení (kterých je 
omezené množství a vstupní body lze snadno kontrolovat). Při využití privilegovaného režimu může softwarové 
přerušení aktivovat privilegovaný stav. 

 

Konstanty numerického koprocesoru. 
 
Hodnoty konstant jsou ukládány na vrchol zásobníku.  

 FLDZ - nula 

 FLD1 - jedna 

 FLDPI - Ludolfovo číslo (3.14159265357...) 

 FLDLN2 - ln(2) 

 FLDL2E - Eulerovo číslo (2.718281828459...) 

 FLDL2T - logaritmus (10) o základu 2 

 FLDLG2 - log(2) 

Funkce numerického koprocesoru. 

Funkce pracuje s hodnotou na vrcholu zásobníku ST(0). Na vrchol zásobníku poté uloží i výsledek. Složitější funkce pracují i 
s druhou hodnotou zásobníku ST(1).  

FABS  

 Absolutní hodnota ST (0) 

 Tato instrukce jednoduše vymaže bit znaménka hodnoty v ST (0) a zajistí kladnou hodnotu, tj. Absolutní hodnotu. 
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FSQRT   
Vypočítá druhou odmocninu zdrojové hodnoty v registru ST (0) a uloží výsledek do ST (0). 
 

FRNDINT   
Zaokrouhlí zdrojovou hodnotu v registru ST (0) na nejbližší celočíselnou hodnotu v závislosti na aktuálním režimu 
zaokrouhlování (nastavení pole RC řídicího slova FPU) a uloží výsledek do ST (0). 
 

FPREM   

 Zbytek dělení registrem ST(1) 

 Příznaky výjimky: Chyba zásobníku, Neplatná operace, Denormalizovaná hodnota, Podtečení 

 Zbývající část = ST (0) - (Q * ST (1)) 

 kde Q je celé číslo získané zkrácením kvocientu ST (0) a ST (1). 
 
FPREM1  

 Tato instrukce je modifikací instrukce FPREM pro výpočet zbytku, jak je uvedeno v IEEE Std 754. Podle této normy 
musí být velikost zbytku menší nebo rovna polovině modulu ST (1).  

 Výjimka flags: Stack Fault, Neplatná operace, Denormalized hodnota, Podtečení. 

 Znaménko zbytku se tak může lišit od znaménka původní hodnoty v ST (0). 
 
FXTRACT  

 Uloží mantisu ST(0) a exponent ST(1) 

 Příznaky výjimky: Chyba zásobníku, neplatná operace, denormalizovaná hodnota, nulové rozdělení. 

 Obsah ST (0) je přepsán pravým nezaujatým exponentem ve formátu s plovoucí desetinnou čárkou. 

 Pokud by ST (0) měla původně hodnotu ± 0, skutečný nezaujatý exponent by byl nastaven na - INFINITY a význam 
by byl nastaven na hodnotu 0 se stejným znaménkem jako původní. 

 
FSCALE   

 Vynásobení ST(0) s 2 na ST(1) 

 Tato instrukce poskytuje rychlé škálování hodnot, nahoru nebo dolů, násobky 2. Kladný exponent se zvětší, 
zatímco záporný exponent se zmenší. (měřítko ST (0) podle ST (1)) 
 

FSIN  

 Sinus hodnoty úhlu v ST (0) v radiánech 

 Příznaky výjimky: Chyba zásobníku, Neplatná operace, Denormalizovaná hodnota, Underflow, Precision. 

 Úhel musí být vyjádřen v radiánech a musí být v rozsahu -2 
63

 až + 2
63

  pak platí  C2=0 a St(0)  fsin st(0) 

pokud toto neplatí  C2=1 zdrojový operand je mimo rozsah. 
                  
FCOS   

 cosinus hodnoty úhlu v ST (0) v radiánech 
 
FSINCOS   

 Tato instrukce se používá k výpočtu trigonometrické funkce sinu a kosinu v registru ST(0), poté zkopíruje výsledek 
sinu do registru ST (0) a kosinu do registru ST(1). 

 
FPTAN  

 Vypočítá přibližnou tečnu zdrojového operandu v registru ST (0), uloží výsledek do ST (0) a vloží 1,0 do zásobníku 
registrů FPU. Zdrojový operand musí být uveden v radiánech a musí být menší než ± 2 

63
 . Následující tabulka 

ukazuje nemaskované výsledky získané při výpočtu částečné tečny různých tříd čísel za předpokladu, že nedojde k 
podtečení. 

 
FPATAN  
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 Vypočítá arkustangens zdrojového operandu v registru ST (1) děleno zdrojovým operandem v registru ST (0), uloží 
výsledek do ST (1) a zobrazí zásobník registru FPU. Výsledek v registru ST (0) má stejné znaménko jako zdrojový 
operand ST (1) a velikost menší než + π. 

 
F2XM1   

 Tato instrukce vypočítá exponenciální hodnotu 2 ^ ST (0) a odečte 1. Obsah ST (0) je přepsán výsledkem. Obsah 
ST (0) musí být v rozsahu -1,0 až +1,0; pokud je mimo přijatelný rozsah, výsledek není definován, ale není hlášena 
žádná výjimka. (2

ST
 − 1) 

 
FYL2X  

 Tato instrukce spočítá základ 2 logaritmu hodnoty v TOP datovém registru ST (0) a vynásobí ji hodnotou v registru 
ST (1). Obsah ST (0) musí být nenulové kladné číslo. Obsah ST (1) je přepsán výsledkem a TOP datový registr je 
POPed. (Y * Log 2 X) 

 
FYL2XP1  

 Y * Log 2 (X + 1)  

 Vypočítá (ST (1) ∗ log 2 (ST (0) + 1.0)), uloží výsledek do registru ST (1) 
  
FLDB mem  

 přesune na stack 80 bit BCD blok a převede ho na double- extended 
 
FBSTP mem  

 uloží ST(0) do paměti jako 18 ciferný BCD blok (80 bitů) a popne zásobník  
 
 
  

Načítání a přesuny dat numerického koprocesoru. 
 
FLD m32fp ; FLD m64fp ; FLD m80fp ; FLD st(i); 

• načti reálné číslo  
• Zdrojový operand (reálné číslo) uloží (přepíše) na vrchol zásobníku numerického koprocesoru. 
• příznaky: nemění 

 
FILD m16int ; FILD m32int ; FILD m64int 

• načti celé číslo  
• Zdrojový operand (celé číslo se znaménkem) uloží (přepíše) na vrchol zásobníku numerického 

koprocesoru. 
• příznaky: nemění 

 
FST m32fp ; FST m64fp ; FST st(i) 

• ulož reálné číslo  
• Do cílového operandu (reálné číslo) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického koprocesoru. 
• příznaky: nemění, může to být jiný registr FPU  Zkopíruje  ST(0) do ST(i)  

 
FSTP m32fp ; FSTP m64fp ; FSTP st(i) ulož reálné číslo s odebráním ze zásobníku  

 Do cílového operandu (reálné číslo) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického koprocesoru a dekrementuje 
ukazatel vrcholu zásobníku numerického koprocesoru. 

 příznaky: mění pole TOP registru SWR 
 
FIST m16int ; FIST m32int  

• ulož celé číslo  
• Do cílového operandu (celé číslo se znaménkem) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického 
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koprocesoru. Instrukce FIST převede hodnotu v registru ST (0) na celé číslo se znaménkem a uloží 
výsledek do cílového operandu. Hodnoty lze ukládat ve formátu word nebo doubleword integer. 

• příznaky: nemění 
 
FISTP m16int ; FISTP m32int ; FISTP m64int 

 ulož celé číslo s odebráním ze zásobníku  

 Do cílového operandu (celé číslo se znaménkem) uloží obsah vrcholu zásobníku numerického koprocesoru a 
dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku numerického koprocesoru. Převede  hodnotu jako u FIST. 

 Hodnoty lze ukládat ve formátu word nebo doubleword , nebo qword integer. 

 příznaky: mění pole TOP registru SWR 
 

Aritmetické instrukce numerického koprocesoru. 
 
FADD m32fp ; FADD m64fp ; FADD st(0), st(i) ; FADD st(i), st(0) 

 součet reálných čísel  

 K cílovému operandu (registr numerického koprocesoru) přičte zdrojový operand (reálné číslo).  

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 
FADDP st(i), st(0) ; FADDP 

 součet reálných čísel s odstraněním ze zásobníku  

 K cílovému operandu (registr numerického koprocesoru) přičte obsah vrcholu zásobníku registrů numerického 
koprocesoru. Výsledek uloží na místo cílového operandu a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku 
numerického koprocesoru. 

 funkce: ST(i)+ ST(0)=>ST(i); (TOP)-1=>TOP  ; FADDP  -> ST(0)+ ST(i)=>ST(i); (TOP)-1=>TOP 
příznaky: mění registr SWR numerického koprocesoru 
 

FIADD m16int ; FIADD m32  

 součet reálného a celého čísla  

 K obsahu vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru přičte celočíselný operand převede ho na double 
extendent (se znaménkem). Výsledek uloží na vrchol zásobníku numerického koprocesoru.  

 Příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 
FSUB m32fp ; FSUB m64fp ; FSUIB st(0), st(i) ; FSUB st(i), st(0) 

 odečti reálná čísla  

 Od cílového operandu (registr numerického koprocesoru) odečte zdrojový operand (reálné číslo). Výsledek uloží 
na místo cílového operandu. 

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 

FSUBP st(i), st(0) ; FSUBP st(0), st(i) ; FSUB 

 rozdíl reálných čísel s odstraněním ze zásobníku  

 Od vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru odečte operand (registr numerického koprocesoru). 
Výsledek uloží na místo operandu a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku numerického koprocesoru. 

 funkce: (ST)-(ST(i))=>ST(i); (TOP)-1=>TOP  
příznaky: mění registr SWR numerického koprocesoru 

  
FISUB m16int ; FISUB m32int  

• odečti celé číslo od reálného  
• Od obsahu vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru odečte celočíselný operand (se  
• příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 

FSUBRP st(i),st(0) ; FSUBRP 

 opačně odečti reálná čísla s odstraněním ze zásobníku  
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 Od operandu (registr numerického koprocesoru) odečte obsah vrcholu zásobníku registrů numerického 
koprocesoru. Výsledek uloží na místo operandu a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku numerického 
koprocesoru. 

 funkce: (ST(i))-(ST)=>ST(i); (TOP)-1=>TOP  
příznaky: mění registr SWR numerického koprocesoru 
 

FSUBR m32fp ; FSUBR m64fp ; FSUB st(0), st(i) ; FSUB st(i), st(0) 

 odečti reálné číslo od celého  

 Od operandu (reálné číslo se znaménkem) odečte obsah vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru. 
Výsledek uloží na vrchol zásobníku numerického koprocesoru. 

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
FISUBR m32int ; FIUBR m16int  

 Odečte st(0) od m16int nebo m32int výsledek uloží do st(0) 

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 

FMUL m32fp ; FMUL m64fp ; FMUL st(0), st(i) ; FMUL st(i), st(0) 

 vynásob reálná čísla  

 Vynásobí cílový operand (registr numerického koprocesoru) se zdrojovým operandem (reálné číslo). Výsledek 
uloží na místo cílového operandu. 

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 
FMULP st(i), st(0) ; FMULP 

 vynásob reálná čísla s odstraněním ze zásobníku  

 Vynásobí cílový operand (registr numerického koprocesoru) s obsahem vrcholu zásobníku numerického 
koprocesoru. Výsledek uloží na místo cílového operandu a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku 
numerického koprocesoru. 

 příznaky: mění registr SWR 
 
FIMUL m16int ; FIMUL m32int 

 vynásob reálné a celé číslo  

 Obsahu vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru vynásobí celočíselným operandem (se 
znaménkem). Výsledek uloží na vrchol zásobníku numerického koprocesoru. 

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 
FDIV m32fp ; FDIV m64fp ; FDIV st(0), st(i) ; FDIV st(i), st(0) 

 vyděl reálná čísla  

 Vydělí cílový operand (registr numerického koprocesoru) se zdrojovým operandem (reálné číslo). Výsledek uloží 
na místo cílového operandu. Příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 

FDIVP st(i), st(0) ; FDIVP 

 vyděl reálná čísla s odstraněním ze zásobníku  

 Vydělí vrchol zásobníku numerického koprocesoru operandem (registr numerického koprocesoru). Výsledek uloží 
na místo cílového operandu a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku numerického koprocesoru. 

 příznaky: mění registr SWR 
 
FIDIV m16int ; FIDIV m32int 

 vyděl reálné číslo celým číslem  

 Obsahu vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru vydělí celočíselným operandem (se znaménkem). 
Výsledek uloží na vrchol zásobníku numerického koprocesoru. 

 funkce:  

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
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FDIVR m32fp ; FDIVR m64fp ;  FDIVR st(0), st(i) ; FDIVR st(i), st(0) 

 opačně vyděl reálná čísla  

 Vydělí zdrojový operand (reálné číslo) registrem numerického koprocesoru. Výsledek uloží na místo cílového 
operandu. 

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 

FDIVRP st(i), st(0) ; FDIVRP 

 opačně vyděl reálná čísla s odstraněním ze zásobníku  

 Vydělí cílový operand (registr numerického koprocesoru) obsahem vrcholu zásobníku numerického koprocesoru. 
Výsledek uloží na místo cílového operandu a dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku numerického 
koprocesoru. 

 příznaky: mění registr SWR 
 
FIDIVR m16int ; FIDIVR m32int 

 vyděl celé číslo reálným  

 Operand (celé číslo se znaménkem) vydělí obsahem vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru. 
Výsledek uloží na vrchol zásobníku numerického koprocesoru. 

 příznaky: mění registr SWR kromě pole TOP 
 
FCHS 

 změna znaménka reálného čísla  

 Změní znaménko obsahu vrcholu zásobníku registrů numerického koprocesoru. 

 funkce: -(ST)=>ST;  příznaky: nemění 

  
FXCH st(i) ; FXCH 

 zaměň reálná čísla  

 Záměna obsahu vrcholu zásobníku numerického koprocesoru se zdrojovým operandem. 

 mění pole bitů ST registru SWR 
 

Instrukce porovnání a testování. 
 
FISTTP m16int; FISTTP m32int ; FISTTP m64int 

 převede hodnotu v ST na celé číslo podepsané pomocí zkrácení (chop) jako režimu zaokrouhlení,   přenese 
výsledek do cíle a pop ST. FISTTP přijímá slovo, krátké celé číslo a dlouhé celočíselné cíle. 

 Příznaky  C1 je vymazáno; C0, C2, C3 nedefinovány  
 
FTST 

 Test ST (0) porovnáním s +0.0  

 Na základě hodnoty vrcholu zásobníku numerického koprocesoru nastaví příznaky C0, C2 a C3 registru SWR 
numerického procesoru. 

 funkce:  

 Pokud ST (0)> 0 0 0 0 

 Pokud ST (0) <0 0 0 1 

 Pokud ST (0) = 0 1 0 0 

 Pokud ST (0)? 0 1 1 1 

 příznaky: mění bity C3,C2 a C0 registru SWR 
 

FXAM 

 Testuje st(0)  

 Na základě hodnoty vrcholu zásobníku numerického koprocesoru nastaví příznaky C3 až C0 registru SWR 
numerického procesoru.  Příznaky C3 C2 C0 
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 Nepodporováno 0 0 0 

 NAN 0 0 1 

 Normální konečné číslo 0 1 0 

 Nekonečno 0 1 1 

 Nula 1 0 0 

 Prázdné 1 0 1 

 Denormalizované číslo 1 1 0 

 příznaky: mění bity C3 až C0 registru SWR 
 
FCOM m32fp ; FCOM m64fp ; FCOM st(i) ; FCOM 

 Porovnejte ST (0) s hodnotou s plovoucí desetinnou čárkou 

 Nastaví bity registru SWR na základě porovnání hodnoty vrcholu zásobníku numerického koprocesoru s 
operandem. Generuje požadavek o přerušení v případě, že jeden z operandů má hodnotu NaN (Not a Number). 
(Instrukce FUCOM přerušení negeneruje). 

 Pokud ST (0)> zdroj  0 0 0 

 Pokud ST (0) <zdroj  0 0 1 

 Pokud ST (0) = zdroj  1 0 0 

 Pokud ST (0)? zdroj  1 1 1 

 příznaky: mění bity C3, C2 a C0 registru SWR 
FCOMP m32fp ; FCOMP m64fp ; FCOMP st(i) ; FCOMP 

 porovnej reálná čísla s odstraněním ze zásobníku  

 Nastaví bity registru SWR na základě porovnání hodnoty vrcholu zásobníku numerického koprocesoru s 
operandem. Generuje požadavek o přerušení v případě, že jeden z operandů má hodnotu NaN (Not a Number). 
(Instrukce FUCOMP přerušení negeneruje). Po porovnání dekrementuje ukazatel vrcholu zásobníku. 

 příznaky: mění bity C3, C2, C0 a TOP registru SWR jako u FCOM 
 

FCOMPP 

 porovnej reálná čísla s dvojnásobným odstraněním ze zásobníku  

 Nastaví bity registru SWR na základě porovnání hodnoty vrcholu zásobníku numerického koprocesoru s registrem 
ST1 numerického koprocesoru. Generuje požadavek o přerušení v případě, že jeden z operandů má hodnotu NaN 
(Not a Number). (Instrukce FUCOMPP přerušení negeneruje). Po porovnání dvakrát dekrementuje ukazatel 
vrcholu zásobníku.  

 Příznaky: mění bity C3, C2, C0 a TOP registru SWR jako u FCOM 
 
FUCOMI st(i) 

 neuspořádané porovnání ST (0) s ST (i) a nastavení příznaků CPU 

 st(0) > st(i)  ZF=0 , PF=0 , CF=0 

 st(0) < st(i)  ZF=0 , PF=0 , CF=1 

 st(0) = st(i)  ZF=1 , PF=0 , CF=0 

 st(0) ? st(i)  ZF=1 , PF=1 , CF=1   

 Příznaky nejsou nastaveny, pokud je generována demaskovaná výjimka neplatný-aritmetický-operand. 
 
FUCOMIP st(i) 

 Fungují stejně jako odpovídající formy FUCOMI, výsledky zapisují přímo do registru příznaků CPU . Dekrementuje 
registr st(0) 

  
FUCOM  ST(i) ;  FUCOM  

 Provádí neuspořádané porovnání obsahu registru ST (0) a ST (i) a nastaví příznaky stavového kódu C0, C2, a C3 ve 
stavovém slově FPU podle výsledků (viz tabulka níže).  

 neuspořádané porovnání ST (0) s hodnotou s plovoucí desetinnou čárkouobsah registrů ST (0) a ST (1).  

 Znaménko nuly je ignorováno, takže –0.0 se rovná +0.0. 

 st(0) > st(i)  ZF=0 , PF=0 , CF=0 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 34 

 st(0) < st(i)  ZF=0 , PF=0 , CF=1 

 st(0) = st(i)  ZF=1 , PF=0 , CF=0 

 st(0) ? st(i)  ZF=1 , PF=1 , CF=1   
 
FUCOMP  st(i) ; FUCOMP 

 Porovnejte ST (0) se ST (1) and pop register stack. 

 Neuspořádané porovnání ST (0) s hodnotou s plovoucí desetinnou čárkou a POP ST (0) 
 
 
FUCOMPP  

 Neuspořádané porovnání ST (0) s ST (1) a POP oba registry. 

 Tato instrukce je identická s instrukcí FCOMPP s jediným rozdílem, že výjimka Neplatná operace bude detekována 
pouze v případě, že jeden nebo oba operandy jsou SNAN typu NAN. 

 QNAN by nevedly k neplatné operaci, ale stále by nastavily bity podmínek C0, C1 a C3 stavového slova na 1 
(nedefinované srovnání). 

 
FICOM m16int ; FICOM m32int 

 porovná reálné a celé číslo  

 Nastaví bity registru SWR na základě porovnání hodnoty vrcholu zásobníku numerického koprocesoru s 
operandem. Generuje požadavek o přerušení v případě, že jeden z operandů má hodnotu NaN (Not a Number).  

 Pokud ST (0)> zdroj 0 0 0 

 Pokud ST (0) <zdroj 0 0 1 

 Pokud ST (0) = zdroj 1 0 0 

 Pokud ST (0)? zdroj 1 1 1 

 příznaky: mění bity C3, C2 a C0 registru SWR 
 
FICOMP m16int ; FICOMP m32int 

 porovná reálné a celé číslo s odstraněním ze zásobníku, jinak stejné jako FICOM  
 

FCOMI st(i) 

 porovnej reálná čísla s nastavením celočíselných příznaků  

 Nastaví příznakové bity na základě porovnání hodnoty vrcholu zásobníku numerického koprocesoru s operandem 
(registr zásobníku numerického koprocesoru). Generuje požadavek o přerušení v případě, že jeden z operandů 
má hodnotu NaN (Not a Number). (Instrukce FUCOMI přerušení negeneruje). 

 st(0) > st(i)  ZF=0 , PF=0 , CF=0 

 st(0) < st(i)  ZF=0 , PF=0 , CF=1 

 st(0) = st(i)  ZF=1 , PF=0 , CF=0 

 st(0) ? st(i)  ZF=1 , PF=1 , CF=1  Příznaky nejsou nastaveny, pokud je generována demaskovaná výjimka neplatný-
aritmetický-operand. 

 mění příznaky CF, ZF, PF  
 
FCOMIP st(i) 

 porovnej reálná čísla s nastavením celočíselných příznaků s odstraněním ze zásobníku , jinak stejné jako FCOMI 
 

Speciální instrukce numerického koprocesoru. 
 
FFREE st(i) 

 Tato instrukce upravuje tagové slovo tak, aby označovalo, že zadaný 80bitový datový registr je nyní považován za 
prázdný.  

 Veškerá data dříve v tomto registru se stanou nepoužitelnými. Jakýkoli pokus o použití těchto dat bude mít za 
následek zjištění neplatné výjimky a případně generování INDEFINITE hodnoty. 
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FCLEX  

 Vymažte příznaky výjimek s plovoucí desetinnou čárkou po zkontrolování výjimek nevyřízených masek s plovoucí 
desetinnou čárkou. 

 
FNCLEX   

 Vymažte příznaky výjimek s plovoucí desetinnou čárkou bez kontroly, čekající výjimky bez maskování. 
 
FDECSTP 

 dekrementuj ukazatel zásobníku numerického koprocesoru  

 Dekrementace (snížení) ukazatele vrcholu zásobníku numerického koprocesoru (pole TOP). 

 funkce: (TOP)-1=>TOP  Obsah datových registrů a tagového slova se nezmění. 
 
FINCSTP 

 inkrementuj ukazatel zásobníku numerického koprocesoru  

 Inkrementace (navýšení) ukazatele vrcholu zásobníku numerického koprocesoru (pole TOP). 

 funkce: (TOP)+1=>TOP  Obsah datových registrů a tagového slova se nezmění. 
 
FWAIT 

 čekání na jednotku numerického koprocesoru  

 Neprovádí žádnou činnost. Uvede procesor do stavu WAIT a čeká na signál TEST/BUSY od numerického 
koprocesoru. 

 
FINIT ; FNINIT 

 inicializace numerického koprocesoru  

 Inicializace numerického koprocesoru před jeho použitím pro výpočty. Zároveň před sebou generuje instrukci 
WAIT. (Instrukce FNINIT instrukci WAIT negeneruje). 

 Poznámka: Hardware FPU se také používá ke zpracování instrukcí MMX / SSE, které mohou způsobit, že jeho 
registry budou nepoužitelné pro okamžité instrukce FPU. Inicializace by zajistila vyčištění pro další pokyny FPU. O 
některých funkcích API systému Windows je také známo, že používají instrukce MMX bez zachování registrů FPU 
a jejich obnovení před opuštěním. Je proto třeba se vyhnout používání funkcí API pod Windows, zatímco některé 
registry FPU stále obsahují cenná data . 
 

FNOP 

 žádná operace jednotky numerického koprocesoru  

 Neprovádí  žádnou činnost. Zavádí zpoždění. 
 
FSTSW m2byte; FSTSW AX 

 ulož stavové slovo . před instrukcí generuje  FWAIT  

 Cílový operand bude naplňen registrem SWR numerického koprocesoru. 

 Toto je jediná instrukce FPU, která může přenášet informace přímo z jednoho z registrů FPU do jednoho z 
univerzálních registrů CPU.   

 příznaky: nemění 
 
FNSTSW m2byte; FNSTSW AX 

 Ukládejte řídicí slovo FPU na m2byte bez kontroly čekající výjimky bez maskování. Nepředchází mu instrukce 
FWAIT. 

 Jinak jako  FSTSW 
 
FSTCW m2byte 

 ulož řídící slovo , generuje před uložením FWAIT 

 Cílový operand bude naplňen registrem CWR numerického koprocesoru. 

 funkce: CWR=>(EA)  příznaky: nemění 
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FNSTCW m2byte 

 ulož řídící slovo , negeneruje před uložením FWAIT 

 Cílový operand bude naplňen registrem CWR numerického koprocesoru. 

 funkce: CWR=>(EA)  příznaky: nemění 
 
FLDCW m2byte 

 načti řídící slovo  FPUControlWord ← SRC 

 Zdrojový operand bude uložen do registru CWR numerického koprocesoru. 

 Účelem této instrukce je upravit aktuální nastavení FPU. Ovládání zaokrouhlování je pravděpodobně ten, který 
bude pravděpodobně nutné upravit nejčastěji 

 
FCLEX  ; FNCLEX 

 Tato instrukce vymaže všechny bity výjimky stavového slova . 
 
FSAVE m94byte ; FSAVE m108byte  ; FNSAVE m94byte ; FNSAVE m108byte        

 FSAVE a FNSAVE mají přesně stejné kódování kromě toho, že FSAVE automaticky předchází kód FWAIT. 

 Tato instrukce uloží celý stav FPU na zadanou adresu ( Dest ) a poté ji inicializuje, jako by byla provedena 
instrukce FINIT. Požadovaná velikost paměti je 108 bajtů a data budou mít v 32bitovém programování následující 
formát. 
 

 
 
 
FRSTOR  m94byte ; FRSTOR m108byte 

 Obnovení uloženého stavu z paměti,  uložené instrukcí   FSAVE nebo FNSAVE 
 
FNSTENV m14byte ;  FNSTENV m28byte ; FNSTENV m14byte ; FNSTENV m28byte ;  

 Uloží  prostředí FPU. 

 Přestože obsah stavového slova a řídicího slova lze načíst jinými prostředky ( FSTSW a FSTCW ), může být užitečná 
informace, když je detekována výjimka, ukazatel instrukce a adresa operandu poslední instrukce zpracované FPU. 
Nějaký kód používající tuto instrukci by mohl být vložen během vývojové fáze, aby lépe identifikoval potenciální 
programové nedostatky a vedl ke správné korekci. (Například dílčí rutina by mohla převést data prostředí na 
alfanumerická a uchovat protokol každého výskytu pro pozdější kontrolu a analýzu). 

 
FSTENVD  
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 Tato instrukce načte prostředí dříve uložené v paměti ( instrukcí FSTENV ) do 28 bajtů počínaje zadanou adresou  
( Src ). 

 
FLDENVD m14byte ; FLDENVD m28byte 

 Tato instrukce načte prostředí dříve uložené v paměti ( instrukcí FSTENV ) do 28 bajtů počínaje zadanou adresou ( 
Src ). Formát těchto dat musí být tak, jak je znázorněn v prvních 28 bajtech 

 
ESC 
Přepnutí na koprocesor. Poskytuje použití koprocesoru pro  provádění speciálních operací. K provádění aritmetických 
operací  s čísly s plovoucí desetinnou čárkou se používají koprocesory 8087 nebo 80287.  Příkaz ESC odešle instrukci a 
operandu koprocesoru k provedení  nezbytné operace. 
 
FEMMS  

 Rychlejší vstup/výstup pro MMX stav nebo stav s plovoucí čárku (EMMS) 
 
FXRSTOR m512byte ; FXRSTOR64 m512byte 

 Obnovte x87 FPU, MMX, XMM a MXCSR stav registru z m512byte. 

 IF 64-Bit Mode  
o THEN 

(x87 FPU, MMX, XMM15-XMM0, MXCSR) Load(SRC); 
ELSE 

(x87 FPU, MMX, XMM7-XMM0, MXCSR) ← Load(SRC); 
 
FXSAVE m512byte  ; FXSAVE64 m512byte 

Uložit x87 FPU, MMX, XMM a MXCSR stav registru na m512byte.  
 
 

Instrukce přerušení numerického koprocesoru. 
 
FDISI 

 Zakázat přerušení (pouze 8087, ostatní provádějí fnop) 
FENI 

 Povolit přerušení (pouze 8087, ostatní provádějí fnop) 
FNENI     

 Povolit přerušení, nowait (pouze 8087, ostatní provádějí fnop) 
 
FNDISI 

 Zakázat přerušení, žádné čekání pouze u 8087 jinak FNOP 
 

Nové instrukce podmíněných přesunů Pentium Pro - příznaky nemění. 
 

IF condition TRUE 

THEN ST(0)  ST(i); 
FI; 

 

 FCMOVA - přesun, je-li nad (CF=0 nebo ZF=0) 

 FCMOVAE - přesun, je-li nad nebo rovno (CF=0) 

 FCMOVB - přesun, je-li pod (CF=1) 

 FCMOVBE - přesun, je-li pod nebo rovno (CF=1 a ZF=1) 

 FCMOVC - přesun, je-li přenos (CF=1) 

 FCMOVE - přesun, je-li rovno (ZF=1) 

 FCMOVNA - přesun, není-li nad (CF=1 a ZF=1) 
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 FCMOVNAE - přesun, není-li nad nebo rovno(CF=1) 

 FCMOVNB - přesun, není-li menší (CF=0) 

 FCMOVNBE - přesun, není-li menší nebo rovno (CF=0 nebo ZF=0) 

 FCMOVNC - přesun, není-li přenos (CF=0) 

 FCMOVNE - přesun, není-li rovno (ZF=0) 

 FCMOVNP - přesun, není-li parita (PF=0) 

 FCMOVNU - přesun, není-li neuspořádané (PF=0) 

 FCMOVNZ - přesun, není-li nula (ZF=0) 

 FCMOVP - přesun, je-li parita (PF=1) 

 FCMOVPE - přesun, je-li sudá parita (PF=1) 

 FCMOVPO - přesun, je-li lichá parita (PF=0) 

 FCMOVU - přesun, je-li neuspořádané (PF=1) 

 FCMOVZ - přesun, je-li nula (ZF=1) 

  
Pokyny FCMOVcc byly zavedeny do architektury IA-32 v procesorech rodiny P6 a nejsou k dispozici 
v dřívějších procesorech IA-32. Procesor nemusí podporovat pokyny FCMOVcc. Software může zkontrolovat, zda jsou 
pokyny FCMOVcc podporovány  kontrolou informací o vlastnostech procesoru pomocí instrukce CPUID. 
 
 
 
 

INSTRUKCE MMX/SSE/SSE2/3DNOW. 
 
Simulace SIMD (Single Instruction, Multiple Data, vyjádřená jako „zdanlivý dee“) zpracovává více dat paralelně s jednou 
instrukcí, což vede k výraznému zlepšení výkonu; 4 výpočty najednou. 
SSE definuje 8 nových 128bitových registrů (xmm0 ~ xmm7) pro výpočty s plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností. 
Tyto registry se používají pouze pro výpočet dat. Protože každý registr má 128-bitovou délku, můžeme uložit celkem 4 z 
32-bitových čísel s plovoucí desetinnou čárkou (1-bitový znak, 8-bitový exponent, 23-bit mantisa).  
128-bitový registr XMM 

 
 
 

Skalární a zabalené intrukce. 
SSE definuje dva typy operací; skalární a zabalené. Skalární operace funguje pouze na nejméně důležitém datovém prvku 
(bit 0 ~ 31) a zabalená operace počítá všechny čtyři prvky paralelně. Instrukce SSE mají příponu -ss pro skalární operace 
(Single Scalar) a -ps pro operace s balíky (Paralelní skalární).  
 

 
Všimněte si, že horní 3 prvky v xmm0 pro skalární operace zůstávají nezměněné. 
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Datové typy. 
 
Instrukce MMX využívají nové datové typy: komprimované bajty (packed byte, přípona instrukce b), komprimovaná slova 
(packed word, přípona w), komprimovaná dvojslova (packed doubleword, přípona d) a 64-bitová slova (quadword, 
přípona q).  
Jedněch a těch samých 64-bitů může jedna MMX instrukce chápat jako 8 bajtů, jiná jako 4 slova atd. Datový typ je určen 
příponou instrukce.  
Vstupní operand se může nacházet v MMX registru nebo v paměti  
Výstupní operand musí být v MMX registru.  
 

Cyklická aritmetika (wraparound arithmetic). 

Pokud instrukce využívá cyklickou aritmetiku a výsledek operace je větší než povolený rozsah, pak jsou nejvyšší bity 
výsledku ”vytlačeny” a nejsou ve výsledku přítomny. Jinak řečeno, jestliže výsledek převyšuje maximální možnou hodnotu 
o n, bude výsledkem minimální hodnota + n –1.  
Příklady: 
7FFFh + 0002h = 8001h 
(32767 + 2 = -32767 nebo 32769) 
FFFFh + 0002h = 0001h 
(65535 + 2 = 1 nebo -1 + 2 = 1)  
 

Aritmetika s nasycením (saturation arithmetic). 
 
Pokud instrukce využívá aritmetiku s nasycením a výsledek operace převyšuje maximální povolenou hodnotu číselného 
rozsahu (nebo je menší, než minimální hodnota), tak se za výsledek dosadí právě hraniční hodnota. (proběhne 
”nasycení”).  
Například, pokud je výsledek menší, než 8000h, pak se 16-bitové slovo se znaménkem bude po nasycení rovnat oněm 
8000h. Pokud bude větší než 7FFFh, pak se bude toto číslo rovnat po nasycení 7FFFh.  
 
Instrukce MMX probíhají ve stejné části procesoru, jako příkazy pro matematiku s desetinnými čísly. Proto při provádění 
všech instrukcí MMX (kromě EMMS) dochází k narušení dat v registrech pro práci s desetinnými čísly. Instrukce EMMS 
zabezpečuje přechod procesoru od režimu instrukcí MMX do režimu výpočtů s desetinnou čárkou. Příkazem EMMS 
ukončujte všechny části vašeho programu, které volají instrukce MMX. Jestli to neuděláte, tak:  
operace s desetinnými čísly budou dávat nesprávné výsledky  
někdy se při operacích s desetinnými čísly  
objeví výjimky typu Stack overflow (přetečení zásobníku).  
Vpravo nahoře vidíte fragment programu, ve kterém hned za instrukcí movq následuje volání funkce používající operace 
s desetinnou čárkou. Ve výsledku vzniká výjimka Stack overflow. Dole je ukázán stejný fragment v kterém je vložena 
instrukce EMMS. Zde k přeplnění zásobníku nedojde.  
 
EMMS 
Instrukce EMMS dosadí hodnotu 1 všem bitům stavového slova registrům pro desetinná čísla (registrům matematického 
koprocesoru neboli registrům FPU). Takový stav má význam ”prázdný” (empty). To zajišťuje přechod procesoru z režimu 
práce s technologií MMX do režimu výpočtů s desetinnými čísly. Nezapomínejte vkládat instrukci EMMS na konce 
procedur používajících instrukce MMX! 
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MXCSR registr poskytuje stavové a řídící bity pro plovoucí čárku. 
 
Technologie 3DNow! pro urychlení 3D zpracování v aplikacích. Procesor může provádět dvě instrukce technologie 3DNow! 
Od každé instrukce technologie 3DNow! pracuje se sbalenými daty (dva 32-bitové 64-bitové datové prvky), pak se počítají 
čtyři operace s plovoucí desetinnou čárkou na hodiny. Všechny pokyny technologie 3DNow! pracují se stejnými registry 
jako instrukce technologie MMX. Instrukce  3DNow! mají následující syntaxi: 
instrukce [dest, src]  
Zde je instrukce název příkazu, dest je výstupní operand, src je vstupní operand. Týmová technologie systému 3DNow! 
obsahuje 21 instrukcí (zápis: mm - MMX-register; m8, m64 - paměť 8 a 64 bitů): 
 

Celá čísla. 
 

Načítání a přesuny celá čísla v registrech mmx a xmm. 
 
Movq mm, r/m64  
Movq r/m64, mm   
Movq xmm, r/m64  
Movq r/m64, xmm 

 Instrukce movq kopíruje 64 bitů z jednoho MMX registru do druhého nebo z MMX registru do paměti či naopak. 

 
Movd mm, r/m32  
Movd r/m32, mm  
Movd xmm, r/m32  
Movd r/m32, xmm 

 Instrukce movd kopíruje 32 bitů z jednoho MMX registru do druhého nebo z MMX registru do paměti či naopak. 
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MOVDQ2Q mm, xmm 
MOVDQ2Q xmm, mm 

 Přesune dolní kvadrát ze zdrojového operandu (druhý operand) do cílového operandu (první operand).  

 Zdrojový operand je registr XMM a cílový operand je registr technologie MMX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVDQU xmm1, xmm2/m128  
MOVDQU xmm2/m128, xmm1 

 Přesun celočíselných hodnot z xmm2 / m128 do xmm1, nebo z xmm1 do xmm2 nebo paměti 

 Paměťové operandy, které nejsou zarovnány na hranici 16 bajtů, nezpůsobují chybu. 

 
MOVDQA xmm1, xmm2/m128  
MOVDQA xmm2/m128, xmm1 

 Přesun celočíselných hodnot z xmm2 / m128 do xmm1, nebo z xmm1 do xmm2 nebo paměti 

 Operand paměti, který není zarovnán na 16bajtové hranici, způsobuje výjimku obecné ochrany. 
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MOVQ2DQ xmm, mm 

 Přesunte  quadword z mmx do nízkého quadwordu xmm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LDDQU xmm1, mem 

 Instrukce je funkčně podobná (V) MOVDQU ymm / xmm, m256 / m128 pro načítání z paměti. To znamená: 32/16 
bajtů dat začínajících na adrese specifikované operandem zdrojové paměti (druhý operand) jsou vyvolány z 
paměti a umístěny v cílovém registru (první operand). Zdrojový operand nemusí být zarovnán na hranici 32/16 
bajtů. Z paměti lze načíst až 64/32 bajtů; to závisí na implementaci. 

 
 
PINSRB xmm1, r32 / m8, imm8 

 Vložte bajtovou celočíselnou hodnotu z r32 / m8 do xmm1 v cílovém prvku v xmm1 specifikovaném imm8. 
PINSRD xmm1, r / m32, imm8 

 Vložíme celočíselnou hodnotu dword z r / m32 do xmm1 na cílovém prvku určeném im8. 
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PINSRQ xmm1, r / m64, imm8 

 Vložte hodnotu qword integer z r / m64 i nto do xmm1 v cílovém prvku určeném imm8. 
PHMINPOSUW xmm1, xmm2 / m128 

 Najděte minimální nepodepsané slovo v xmm2 / m128 a umístěte jeho hodnotu do nízkého slova xmm1 a jeho 
indexu do druhého nejnižšího slova xmm1 . 

 

 
 
 

Konverzní funkce pro celá čísla. 
 
PACKSSWB mm1, mm2/m64  
PACKSSWB xmm1, xmm2/m128 
PACKSSDW mm1, mm2/m64  
PACKSSDW xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce packss pakuje dlouhé datové typy (16 nebo 32-bitové typy se znaménkem) na kratší. (bajty nebo 
16-bitová slova se znaménkem) Pokud byl vstupní typ mimo přípostný rozsah hodnot výstupního typu, pak se 
za výsledek komprese dosadí bližší hraniční hodnota přípustného rozsahu.  
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PACKUSWB mm, mm/m64  
PACKUSWB xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce packuswb pakuje 16-bitová slova se znaménkem z obou operandů na bajty bez znaménka a 
zapisuje je do výstupního operandu.  

 Pokud je vstupní slovo větší než FFh, dosadí se za výsledek FFh. Pokud je vstupní slovo se znaménkem 
záporné, dosadí se za výsledek 00h.  

 
PMOVSXBW xmm1, xmm2 / m64 

 Podepsat rozšířit 8 balených 8-bit celá čísla v nízkých 8 bytů xmm2 / m64 až 8 balených 16-bit celá čísla v xmm1. 
PMOVSXBD xmm1, xmm2 / m32 

 Podepsat rozšířit 4 balené 8-bit celá čísla v nízké 4 bajty xmm2 / m32 na 4 zabalené 32-bit celá čísla v xmm1. 
PMOVSXBQ xmm1, xmm2 / m16 

 Podepsat rozšířit 2 balené 8-bit celá čísla v nízké 2 bajty xmm2 / m16 na 2 balené 64-bit celá čísla v xmm1. 
PMOVSXWD xmm1, xmm2 / m64 

 Podepsat rozšířit 4 balené 16-bit celá čísla v nízké 8 bajtů xmm2 / m64 na 4 zabalené 32-bit celá čísla v xmm1. 
PMOVSXWQ xmm1, xmm2 / m32 

 Podepsat rozšířit 2 balené 16-bit celá čísla v nízké 4 bajty xmm2 / m32 na 2 balené 64-bit celá čísla v xmm1. 
PMOVSXDQ xmm1, xmm2 / m64 

 Podepsat rozšířit 2 balené 32-bit celá čísla v nízké 8 bytů xmm2 / m64 na 2 balené 64-bit celá čísla v xmm1. 
PMOVZXBW xmm1, xmm2 / m64 

 Nula rozšiřuje 8 balíčků 8-bitových celých čísel v nízkých 8 bajtech xmm2 / m64 na 8 balených 16-bitových celých 
čísel v xmm1. 

PMOVZXBD xmm1, xmm2 / m32 

 Nulové prodloužení 4 zabalených 8-bitových celých čísel v nízkých 4 bajtech xmm2 / m32 na 4 balených 32-
bitových celých číslech v xmm1. 

PMOVZXBQ xmm1, xmm2 / m16 

 Nulový prodloužení 2 balených 8-bitových celých čísel v nízkých 2 bajtech xmm2 / m16 na 2 balené 64-bitová celá 
čísla v xmm1. 

PMOVZXWD xmm1, xmm2 / m64 

 Nulové rozšíření 4 zabalených 16-bitových celých čísel v nízkých 8 bajtech xmm2 / m64 na 4 zabalených 32-
bitových celých číslech v xmm1. 

PMOVZXDQ xmm1, xmm2 / m64 

 Nula rozšiřuje 8 balíčků 8-bitových celých čísel v nízkých 8 bajtech xmm2 / m64 na 8 balených 16-bitových celých 
čísel v xmm1. 

 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 45 

PUNPCKHBW mm, mm/m64 ; xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKHWD mm, mm/m64 ; xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKHDQ  mm, mm/m64 ; xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce punpckh po párech spojují vstupní data (bajty, 16 nebo 32-bitová slova), která se nacházejí ve vyšších 
32 bitech obou operandů. Výsledkem jsou delší datové typy, které se zapisují do výstupního operandu. Spodních 
32 bitů ve vstupních operandech nemá na výsledek vliv.  

 

 
PUNPCKLBW mm, mm/m64  
PUNPCKLBW xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKLWD mm, mm/m64  
PUNPCKLWD xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKLDQ mm, mm/m64   
PUNPCKLDQ xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce punpckl po párech spojují vstupní data (bajty, 16 nebo 32-bitová slova), která se nacházejí v nižších 32 
bitech obou operandů. Výsledkem jsou delší datové typy, které se zapisují do výstupního operandu. Spodních 32 
bitů ve vstupních operandech nemá na výsledek vliv.  
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PUNPCKHQDQ xmm1 , xmm2 / m128 

 Rozbalte a proložte čtyřřádková slova z xmm1 a xmm2 / m128 do xmm1. 
 

 
 
 
PUNPCKLQDQ xmm1 , xmm2 / m128 

 Prokládat nízkoúrovňový quadword z xmm1 a xmm2 / m128 do registru xmm1 . 

 
 
 
PMULHRW mm, mm / m64 

 multiplikovaný datový příkaz s 16bitovými celými čísly, za nímž následuje zaokrouhlování a ukládání vyšších 16 
bitů produktu. 

 
 
 
 
PSHUFLW xmm1 , xmm2 / m128 , imm8 

 Shuffled low slova v xmm2 / m128 na základě kódování v imm8 a uložit výsledek v xmm1 . 
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 DEST[VLMAX-1:128] (Unmodified) 

 
 
PSHUFHW xmm1 , xmm2 / m128 , imm8 

 Zamíchejte vysoká slova v xmm2 / m128 na základě kódování v im8 a výsledek uložte do xmm1 . 

  

  

  

 imm[5:4] * 16))[79:64] 

  

 DEST[VLMAX-1:128] (Unmodified) 

 
 
PSHUFD xmm1 , xmm2 / m128 , imm8 

 Zamíchá dvojitá slova v xmm2 / m128 na základě kódování v im8 a výsledek uložte do xmm1 . 

 Zkopíruje dvojitá slova ze zdrojového operandu (druhého operandu) a vloží je do cílového operandu (prvního 
operandu) v místech vybraných operandem řádu (třetí operand). Obrázek 4-16 ukazuje činnost 256-bitové 
instrukce VPSHUFD a kódování operandu řádu. Každé 2-bitové pole v operandu řádu vybere obsah jednoho 
umístění dvojitého slova uvnitř 128-bitového pruhu a kopíruje cílový prvek v cílovém operandu. Například bity 0 a 
1 operandu řádu cílí první prvek dvojitého slova v nízkém a vysokém 128bitovém pruhu cílového operandu pro 
256-bit VPSHUFD. Kódovaná hodnota bitů 1: 0 operandu řádu (viz kódování pole na obrázku 4-16) určuje, který 
prvek dvojitého slova (z příslušného 128-bitového pruhu) zdrojového operandu bude zkopírován do dvojitého 
slova 0 cílového operandu. 
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PACKUSDW xmm1, xmm2 / m128 

 Převádí zabalená celistvá dvojitá slova podepsaná v prvním a druhém zdrojovém operandu na zabalená celá čísla 
bez znaménka, která používají nezpracovanou saturaci pro zpracování podmínek přetečení. Pokud je hodnota 
podepsaného dvojitého slova nad rozsahem nepodepsaného slova (tj. Větší než FFFFH nebo menší než 0000H), je 
na cílové místo uložena celočíselná hodnota nasyceného nepodepsaného slova FFFFH nebo 0000H. 

 

Aritmetické instrukce  zabalených celých čísel. 
 
Paddb mm, mm/m64  
Paddb xmm1, xmm2/m128    
Paddw  mm, mm/m64   
Paddw xmm1, xmm2/m128    
Paddd xmm1, xmm2/m128 

 
PADDQ xmm1, xmm2/m128 

 (cyklická aritmetika) 
Instrukce padd sčítají vstupní a výstupní operand. Mohou to být bajty, slova nebo dvojslova. Jestli výsledek 
přesahuje povolený rozsah výsledku, tak v souladu s pravidly cyklické aritmetiky dochází k “protočení výsledku” 
jako u běžné instrukce add procesoru x86.  

 
 
PADDSB mm, mm/m64  
PADDSB xmm1, xmm2/m128 
PADDSW mm, mm/m64  
PADDSW xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce rodiny padds (aritmetika s nasycením, data se znaménkem) 
Instrukce padds sčítají vstupní a výstupní operand. Mohou to být bajty, slova nebo dvojslova Jestli výsledek 
přesahuje povolený rozsah výsledku, tak se za výsledek dosadí hraniční hodnota.  
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PADDUSB mm, mm/m64 ;  
PADDUSB xmm1, xmm2/m128 

 
PADDUSW mm, mm/m64  
PADDUSW xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce rodiny paddus (aritmetika s nasycením, data bez znaménka) 
Instrukce paddus sčítají vstupní a výstupní operand. Mohou to být bajty, slova nebo dvojslova Jestli výsledek 
přesahuje povolený rozsah výsledku, tak se za výsledek dosadí hraniční hodnota.  

 
 
PSUBB mm, mm/m64 ; xmm1, xmm2/m128 

 
PSUBW mm, mm/m64 ; xmm1, xmm2/m128 
PSUBD mm, mm/m64 ; xmm1, xmm2/m128 
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PSUBQ mm, mm/m64 ; xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce rodiny psub (cyklická aritmetika) 
Instrukce psub odčítají data (bajty, slova, dvojslova) vstupního operandu od výstupního operandu. (výstup = 
výstup - vstup) Jestli výsledek přesahuje povolený rozsah výsledku, tak v souladu s pravidly cyklické aritmetiky 
dochází k “protočení výsledku” jako u běžné instrukce sub procesoru x86.  

 

 
 

PSUBSB  mm, mm/m64  
PSUBSB xmm1, xmm2/m128 

 
PSUBSW mm, mm/m64  
PSUBSW xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce rodiny psubus (aritmetika s nasycením, data bez znaménka) 
Instrukce psubus odčítají data (bajty, slova, dvojslova) vstupního operandu od výstupního operandu. (výstup = 
výstup - vstup) Jestli výsledek přesahuje povolený rozsah výsledku, , tak se za výsledek dosadí hraniční hodnota. 

 
 
PSUBUSB  mm, mm/m64 ;  
PSUBUSB xmm1, xmm2/m128 
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PSUBUSW mm, mm/m64  
PSUBUSW xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce rodiny psubs (aritmetika s nasycením, data se znaménkem) 
Instrukce psubs odčítají data (bajty, slova, dvojslova) vstupního operandu od výstupního operandu. (výstup = 
výstup - vstup) Jestli výsledek přesahuje povolený rozsah výsledku,  tak se za výsledek dosadí hraniční hodnota.  

 
 
PMULHW mm, mm/m64  
PMULHW xmm1, xmm2/m128 (cyklická aritmetika) 

 Instrukce pmulhw postupně provádějí součin operandů se znaménkem po 16-bitových párech, což dává čtyři 
32-bitové mezivýsledky se znaménkem. Vyšších 16 bitů z každého mezivýsledku se zapisuje do výstupního 
operandu. Nižších 16 bitů z každého mezivýsledku se ztrácí.  

 
 
Pmullw mm, mm/m64 ;  
Pmullw xmm1, xmm2/m128 (cyklická aritmetika) 

 Instrukce pmullw postupně provádějí součin operandů se znaménkem po 16-bitových párech, což dává čtyři 
32-bitové mezivýsledky se znaménkem. Nižších 16 bitů z každého mezivýsledku se zapisuje do výstupního 
operandu. Vyšších 16 bitů z každého mezivýsledku se ztrácí.  
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PMULUDQ mm1 , mm2 / m64 
PMULUDQ xmm1 , xmm2 / m128 

 Vynásobte celé znaménko bez znaménka v mm1 nezadaným dvojitým celým číslem v mm2 / m64 a uložte 
výsledek kvadrátu v mm1 . 

 Násobená zabalená celá čísla bez znaménka v xmm1 zabalenými celými čísly bez znaménka v xmm2 / m128 a 
uloží výsledky kvadrátu v xmm1 . 

 
 
PHADDW mm1, mm2 / m64 ;  
PHADDW xmm1, xmm2 / m128 

 Přidejte 16-bitová celá čísla horizontálně, zabalte do mm1 
PHADDD mm1, mm2 / m64 ;  
PHADDD xmm1, xmm2 / m128 

 Přidat 32-bitová celá čísla horizontálně, zabalit do xmm1 . 

 
MPSADBW xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Vypočítá absolutní 8-bitový celočíselný rozdíl sousedních skupin 4 byte celých čísel v xmm1 a xmm2 / m128 a 
zapíše výsledky v xmm1 . Výchozí posuny uvnitř xmm1 a xmm2 / m128 jsou určeny pomocí im8 . 
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PMULHRSW mm1,mm2/m64P 
PMULHRSW xmm1, xmm2 / m128 
Násobí svisle každé podepsané 16-bitové celé číslo od cílového operandu (první operand) s odpovídajícím podepsaným 
16-bitovým celým číslem zdrojového operandu (druhý operand), čímž se vytvoří meziproduktová, podepsaná 32-bitová 
celá čísla. Každé střední 32bitové celé číslo je zkráceno na 18 nejvýznamnějších bitů. Zaokrouhlování se vždy provádí 
přidáním 1 k nejméně významnému bitu 18bitového mezilehlého výsledku. Konečný výsledek je získán okamžitým 
výběrem 16 bitů napravo od nejvýznamnějšího bitu z každého 18bitového mezilehlého výsledku a zabalen do cílového 
operandu. 
 
PMULDQ xmm1, xmm2 / m128 

 Násobené zabalené podepsané dvojité celé číslo v xmm1 zabalené podepsané dvojité celé číslo v xmm2 / m128, a 
ukládat výsledky quadword v xmm1. 

 

 
PMULLD xmm1, xmm2 / m128 

 Vynásobte sbalené celé číslo podepsané v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte nízké 32 bitů každého produktu  
v xmm1. 

PTEST xmm1,xmm2/m128 

 Pomocí této masky provede logický AND mezi cílem a nastaví příznak ZF, pokud výsledek je nula. Příznak CF (nula 
pro TEST) je nastaven, pokud je invertovaná maska AND'd s cílem jsou všechny nuly. 

 
 
 
Pmaddwd mm, mm/m64  
Pmaddwd xmm, xmm/m128 

 Instrukce pmaddwd násobí jednotlivá 16-bitová slova (se znaménkem) ze vstupního a výstupního operandu, což 
dává čtyři 32-bitové součiny. Poté se první součin sečte s druhým a třetí se čtvrtým. Získané součty ze zapíší do 
32-bitových dvojslov výstupního operandu. 
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PHADDSW mm1, mm2 / m64 ;  
PHADDSW xmm1, xmm2 / m128 

 Přidejte 16bitová celá čísla vodorovně, zabalte celá čísla do mm1 . 
 
 

Porovnání zabalených dat pro celá čísla. 
 
Pcmpeqb mm, mm/m64  
Pcmpeqb xmm1, xmm2/m128  

 
Pcmpeqw mm, mm/m64  
Pcmpeqw xmm1, xmm2/m128 

 
 
 
 
Pcmpeqd mm, mm/m64  
Pcmpeqd xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce pcmpeqx porovnává bajty vstupního operandu s odpovídajícími bajty výstupního operandu. Pokud je 
bajt výstupního operandu roven bajtu vstupního, zaplní se takový bajt jedničkami. Pokud není roven, zaplní se 
nulami. 

 
 
PCMPGTB mm, mm / m64 ;  
PCMPGTB xmm1 , xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená znaménková čísla v mm a mm / m64 pro větší než. 
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PCMPGTW mm, mm / m64 ;  
PCMPGTW xmm1 , xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená znaménka celá čísla v mm a mm / m64 pro větší než. 

 
 
 
PCMPGTD mm, mm / m64 ; 
PCMPGTD xmm1 , xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená dvojitá celá čísla v mm a mm / m64 pro větší než. 

 
PCMPGTQ xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalené podepsané qwords v xmm2 / m128 a xmm1 pro větší než. 
 
PMAXSD xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalené podepsané celé číslo v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte maximální hodnoty v xmm1. 
 
PMAXUW xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená celá čísla bez znaménka v xmm2 / m128 a xmm1 a uloží maximální hodnoty v xmm1. 
PMAXUD xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalené celé číslo bez znaménka v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte maximální hodnoty v xmm1. 
 
PMINUD xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalené celé číslo bez znaménka v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte minimální hodnoty v xmm1. 
 
PSIGNB mm1, mm2 / m64 

 Negate / nula / zachovat celá čísla v bytě v mm1 v závislosti na odpovídajícím znaménku v mm2 / m64. 
PSIGNB xmm1, xmm2 / m128 

 Negate / zero / preserve zabalená celá čísla v xmm1 v závislosti na odpovídajícím znaménku xmm2 / m128 . 
PSIGNW mm1, mm2 / m64 

 Negate / nula / zachovat celá čísla celých slov v mm1 v závislosti na odpovídajícím znaménku v mm2 / m128 . 
PSIGNW xmm1, xmm2 / m128 

 Negate / nula / zachovat celá čísla celých slov v xmm1 v závislosti na odpovídajícím znaménku xmm2 / m128 . 
PSIGND mm1, mm2 / m64 

 Negate / nula / zachovat zabalená dvojitá celá čísla v mm1 v závislosti na odpovídajícím znaménku  
v mm2 / m128. 

PCMPEQQ xmm1, xmm2/m128 

 Provede porovnání SIMD pro rovnost zabalených kvadwords v cílovém operandu (první operand) a zdrojovém 
operandu (druhý operand). Pokud je dvojice datových prvků stejná, odpovídající datový prvek v cíli je nastaven na 
všechny 1s; jinak je nastavena na 0s. 
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Logické instrukce pro celá čísla. 
PAND mm, mm/m64  
PAND xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce pand provádí bitový logický součin (operace AND) vstupního a výstupního operandu. Při této operaci 
zůstane hodnota 1 pouze těm bitům výstupního operandu, na jejichž místě je u vstupního operandu také 1. Ve 
všech ostatních případech se daný bit vynuluje. 

 
PANDN mm, mm/m64 (logické NOT a AND)  
PANDN xmm1,xmm2/m128 

 Instrukce pandn napřed provede logické NOT cílového operandu(jinak řečeno změní jeho znaménko) a potom 
logické AND mezi cílovým operandem a zdrojovým operandem.  

 
 
POR mm, mm/m64  
POR xmm1, xmm2/m128 

 Instrukce por provádí bitový logický součet (operace OR) vstupního a výstupního operandu. Při této operaci 
se hodnota 1 zapíše do těch bitů výstupního operandu, u kterých byla hodnota 1 předtím anebo byla 
hodnota 1 v odpovídajícím bitu vstupního operandu. Hodnota 0 bude výsledkem pouze, pokud je nulový jak 
daný bit výstupního operandu, tak i příslušný bit operandu vstupního. 

 
PXOR mm, mm/m64  
PXOR xmm1, xmm2/m128  (logické XOR) 

 Instrukce pxor provede logickou nonekvivalenci svých operandů.  

 
PABSB mm1, mm2/m64 ;  
PABSB xmm1, xmm2/m128 

 Vypočítat absolutní hodnotu bytů v mm2 / m64 a uložit výsledek UNSIGNED v mm1 . 
PABSW mm1, mm2/m64 ;  
PABSW xmm1, xmm2/m128 

 Vypočítejte absolutní hodnotu 16bitových celých čísel v mm2 / m64 a uložte výsledek UNSIGNED v mm1 . 
PABSD mm1, mm2/m64   
PABSD xmm1, xmm2/m128 

 Vypočítejte absolutní hodnotu 32bitových celých čísel v xmm2 / m128 a výsledek UNSIGNED uložte v xmm1. 
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Vylepšené instrukce celá čísla. 
PAVGB mm1, mm2/m64 ;  
PAVGB xmm1, xmm2/m128  

 Průměrná zabalená celá čísla bez znaménka od mm2 / m64 a mm1 se zaokrouhlováním. 

 
PAVGW mm1, mm2/m64 ;  
PAVGW xmm1, xmm2/m128 

 Průměrná celá čísla bez znaménka od xmm2 / m128 a xmm1 se zaokrouhlováním. 

 
PEXTRW r32, mm, imm8  
PEXTRW r32, xmm, imm8 
PEXTRW reg /m16, xmm, imm8 

 Zkopíruje slovo ve zdrojovém operandu (druhém operandu) určeném operandem count (třetí operand) do 
cílového operandu (prvního operandu). Zdrojový operand může být registr technologie MMX nebo registr XMM. 
Cílovým operandem může být nízké slovo obecného registru nebo 16bitová adresa paměti. Operand count je 
8bitový okamžitý. Když určujete umístění slova v registru technologie MMX, 2 nejméně významné bity operandu 
určují umístění; pro registr XMM 3 nejmenší bity určují umístění. Obsah cílového registru nad bitem 16 je 
vymazán (nastaven na všechny 0s). 

 
PINSRW mm , r32 / m16, imm8  
PINSRW xmm, r32 / m16, imm8 

 Vložte dolní slovo od r32 nebo od m16 do mm v pozici slova zadané imm8. 

 Přesunout nízké slovo R32 nebo od M16 do XMM v pozici slovo specifikované imm8 . 
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PMAXUB mm1, mm2 / m64 

 Porovnejte celá čísla bez znaménka v mm2 / m64 a mm1 a vrací maximální hodnoty. 
PMAXUB xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená čísla bez znaménkových bajtů v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte maximální hodnoty v xmm1. 
PMAXSB xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená znaménka s celými čísly v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte maximální hodnoty v xmm1. 
PMAXSW mm1, mm2 / m64 

 Porovnejte celá čísla podepsaných slov v mm2 / m64 a mm1 a maximální hodnoty pro návrat. 
PMAXSW xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená podepsaná slova celá čísla v xmm2 / m128 a xmm1 a ukládá maximální hodnoty zabalené v 
xmm1. 

PMINUB mm1, mm2 / m64 

 Porovnejte celá čísla bez znaménka v mm2 / m64 a mm1 a vrací minimální hodnoty. 
PMINUB xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená čísla bez znaménkových bajtů v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte minimální hodnoty v xmm1 
PMINUW xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená celá čísla bez znaménka v xmm2 / m128 a xmm1 a uložte minimální hodnoty v xmm1. 
PMINSB xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená znaménková čísla v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte minimální hodnoty v xmm1. 
 
PMINSW mm1, mm2 / m64 

 Porovnejte celá čísla podepsaných slov v mm2 / m64 a mm1 a vraťte minimální hodnoty. 
PMINSW xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalená podepsaná celá čísla v xmm2 / m128 a xmm1 a uložte minimální hodnoty v xmm1. 
PMINSD xmm1, xmm2 / m128 

 Porovnejte zabalené podepsané celé číslo v xmm1 a xmm2 / m128 a uložte minimální hodnoty v xmm1. 
PMOVMSKB reg , xmm 

 Přesuňte bajtovou masku xmm na reg . Horní bity r32 nebo r64 jsou vynulovány 

 
 
 
 
 
PMULHUW mm1 , mm2 / m64 
PMULHUW xmm1, xmm2 / m128 

 Vynásobte zabalená celá čísla bez znaménka v registru mm1 a mm2 / m64 a uložte výsledky vysoké 16 bitů v 
mm1 . 
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PSADBW mm1, mm2 / m64 

 Vypočítá absolutní rozdíly celých čísel zabalených nepodepsaných bajtů od mm2 / m64 a mm1 ; rozdíly se pak 
sčítají, aby se vytvořil výsledek bez znaménka celé číslo. 

 
PSADBW xmm1 , xmm2 / m128 

 Vypočítá absolutní rozdíly celých čísel zabalených nepodepsaných bajtů od xmm2 / m128 a xmm1 ; 8 nízkých 
rozdílů a 8 velkých rozdílů se pak sčítají odděleně, aby se vytvořily dva celočíselné výsledky bez znaménka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASKMOVQ mm1, mm2 

 Selektivně zapisujte bajty z mm1 do místa paměti pomocí bajtové masky v mm2.  

 Výchozí umístění paměti určuje DS: DI / EDI / RDI. 
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MOVNTQ m64, mm 

 Přemístěte quadword z mm na m64 pomocí non-temporální nápovědy, aby se minimalizovalo znečištění 
mezipaměti během zápisu do paměti. Zdrojový operand je technologický registr MMX, u kterého se předpokládá, 
že obsahuje zabalená celočíselná data (zabalená bajty, slova nebo dvojitá slova). Cílový operand je 64bitové 
paměťové umístění.  

 
MOVNTPS m128, xmm1 

 Přesné hodnoty jednoduché přesnosti xmm1 přesuňte na mem pomocí non-temporální nápovědy. 

 
PREFETCHT0 m8 
PREFETCHT1 m8 
PREFETCHT2 m8 
PREFETCHNTA  m8 

 Načte řádek dat z paměti, která obsahuje bajt zadaný zdrojovým operandem, do umístění v hierarchii mezipaměti 
určené nápovědou lokality: 

 
SFENCE 

 Provádí operaci serializace na všech instrukcích load-from-memory a store-to-memory, které byly vydány před 
instrukcí MFENCE. Tato operace serializace zaručuje, že každá instrukce pro načtení a uložení, která předchází 
instrukci MFENCE v pořadí programu, se stane globálně viditelnou před jakoukoli instrukcí o zatížení nebo 
uložení, která následuje instrukci MFENCE. 1 Instrukce MFENCE je uspořádána s ohledem na všechny instrukce 
pro zatížení a ukládání, další instrukce MFENCE, instrukce LFENCE a SFENCE a všechny serializační instrukce 
(například instrukce CPUID). MFENCE neprovede serializaci toku instrukcí. 

 
 
MWAIT 
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 Instrukce MWAIT poskytuje čas umožňující procesoru vstoupit do optimalizovaného stavu závislého na 
implementaci. Existují dvě hlavní cílová použití: monitor s rozsahem adres a pokročilé řízení spotřeby. Obě použití 
MWAIT vyžadují použití instrukce MONITOR. 

 

Instrukce posuvů a rotací v registrech mmx a xmm celá čísla. 
 
PSLLW mm, mm/m64  
PSLLW xmm1, xmm2/m128  
PSLLW mm1, imm8   
PSLLW xmm1, imm8 

 
PSLLD mm, mm/m64  
PSLLD xmm1, xmm2/m128  
PSLLD mm1, imm8  
PSLLD xmm1, imm8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSLLQ mm, mm/m64  
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PSLLQ xmm1, xmm2/m128   
PSLLQ mm1, imm8   
PSLLQ xmm1, imm8 

 Instrukce psll provádějí posun všech podporovaných datových typů (16-, 32- nebo 64-bitového slova) ve 
výstupním operandu doleva o počet bitů určených ve vstupním operandu. Uvolněné bity vpravo se zaplňují 
nulami. 

 
 

PSRLW mm, mm / m64 
PSRLW xmm1 , xmm2 / m128 
PSRLW mm, im8 
PSRLW xmm1 , imm8 

 Posouvá bity v jednotlivých datových prvcích (slovech, dvojitých slovech nebo quadwordu) v cílovém operandu 
(prvním operandu) doprava o počet bitů specifikovaných v operandu count (druhý operand). Když jsou bity v 
datových prvcích posunuty doprava, prázdné bity vysokého řádu jsou vymazány (nastaveny na 0). Pokud hodnota 
určená operandem count je větší než 15 (pro slova), 31 (pro doublewords) nebo 63 (pro quadword), pak je cílový 
operand nastaven na všechny 0s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSRLD mm, mm/m64  
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PSRLD xmm1, xmm2/m128  
PSRLD mm, imm8  
PSRLD xmm1, imm8 

 
 
 
 
PSRLQ mm, mm/m64  
PSRLQ xmm1, xmm2/m128  
PSRLQ mm, imm8  
PSRLQ xmm1, imm8 

 Instrukce psrl provádějí posun všech podporovaných datových typů (16-, 32- nebo 64-bitového slova) ve 
výstupním operandu doprava o počet bitů určených ve vstupním operandu. Uvolněné bity vpravo se zaplňují 
nulami.  

 
PSRLDQ xmm1 , im8 

 Posune cílový operand (první operand) doprava o počet bajtů zadaných v operátoru počítání (druhý 
operand). Prázdné bajty vysokého řádu jsou vymazány (nastaveny na všechny 0 s). Pokud je hodnota určená 
operandem počtu větší než 15, je cílový operand nastaven na všechny 0 s. Operand počítání je 8bitový okamžitý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSRAW mm, mm/m64  
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PSRAW xmm1, xmm2/m128  
PSRAW mm1, imm8   
PSRAW xmm1, imm8 

 
PSRAD mm, mm/m64   
PSRAD xmm1, xmm2/m128   
PSRAD mm1, imm8   
PSRAD xmm1, imm8 

 Instrukce psra provádějí posun všech podporovaných datových typů (16-, 32- nebo 64-bitového slova) ve 
výstupním operandu doprava o počet bitů určených ve vstupním operandu. Pokud se posouvá kladné číslo, tak se 
uvolněné bity vlevo zaplňují nulami. Pokud je záporné, tak se zaplňují jedničkami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSRLW mm, mm/m64  
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PSRLW xmm1, xmm2/m128  
PSRLW mm, imm8  
PSRLW xmm1, imm8 

 
PSLLDQ xmm1 , imm8 

 Posune cílový operand (první operand) doleva o počet bytů specifikovaných v operandu count (druhý operand). 
Prázdné bajty nízkého řádu jsou vymazány (nastaveny na všechny 0s). Pokud hodnota určená operandem count 
je větší než 15, cílový operand je nastaven na všechny 0s. Operand count je 8bitový okamžitý. 

 
 

Reálná čísla jednoduchá  přesnost. 
 

Načítání a přesuny  
MOVAPS xmm1, xmm2/m128  
MOVAPS xmm2/m128, xmm1 

 Přemístěte zarovnané hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm2 / mem na xmm1. 

 Přesouvá 4 hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností ze zdrojového operandu (druhého 
operandu) do cílového operandu (prvního operandu). Tato instrukce může být použita pro načtení XMM, YMM 
nebo ZMM registru z 128bitového, 256-bitového nebo 512-bitového paměťového místa, pro uložení obsahu 
registru XMM, YMM nebo ZMM do 128-bitového, 256- bitové nebo 512bitové paměťové místo, nebo pro přesun 
dat mezi dvěma XMM, dvěma YMM nebo dvěma ZMM registry. 
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MOVHLPS xmm1, xmm2 

 Přesun dvou sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z vysokého kvadrátu xmm2 
do nízkého kvadrátu xmm1. 

 
 
MOVHPS m64, xmm1   
MOVHPS xmm1, m64 

 Přesun dvou sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z m64 na vysoké kvadword 
xmm1 nebo naopak. 

 

 
 
MOVLHPS xmm1, xmm2 

 Přesun dvou sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z nízkého kvadrátu xmm2 
na vysoké kvadword xmm1. 

 
MOVLPS xmm1, m64   
MOVLPS m64, xmm1 

 Přesun dvou sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z m64 do nízkého kvadrátu 
xmm1 nebo naopak. 
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MOVSS xmm1, xmm2  
MOVSS xmm2/m32, xmm1 

 Sloučení skalární hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z registru xmm2 do xmm1.  

 Načte skalární hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z registru m32 do xmm1. MOVSX 
r16, r/m8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 68 

MOVUPS xmm1, xmm2/m128 
MOVUPS xmm2/m128, xmm1 

 Přemístěte nezařazené plovoucí desetinné čárky s jednoduchou přesností z xmm1 do xmm2 / mem. 

 Přesune 128 bitů sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností ze zdrojového 
operandu (druhý operand) do cílového operandu (prvního operandu). Tato instrukce může být použita pro 
načtení XMM registru z 128bitového paměťového místa, pro uložení obsahu XMM registru do 128-bitového 
paměťového místa, nebo pro přesun dat mezi dvěma XMM registry. (4x float) 

 
 

INSERTPS xmm1, xmm2/m32, imm8 

 Zkopírujte element skalární s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností do 128bitového vektorového 
registru. Okamžitý operand má tři pole, kde bity ZMask určují, které prvky cíle budou nastaveny na nulu, bity 
Count_D určují, který prvek cíle bude přepsán skalární hodnotou, a pro zdroje vektorových registrů bity Count_S 
specifikují, které bity \ t prvek zdroje bude zkopírován. Když je skalárním zdrojem paměťový operand, bity 
Count_S jsou ignorovány. 
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MOVMSKPD reg, xmm 

 Extrahuje signální bity z balených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností ve zdrojovém 
operandu (druhý operand), formátuje je do 4- nebo 8bitové masky a uloží masku do cílového operandu (prvního 
operandu). Zdrojový operand je registr XMM nebo YMM a cílový operand je registr obecných účelů. Maska je 
uložena ve 4 nebo 8 bitech nízkého řádu cílového operandu. Horní bity cílového operandu za maskou jsou 
vyplněny nulami. 
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Logické operace reálná čísla jednoduchá přesnost. 
 
ANDPS xmm1, xmm2/m128 

 Vraťte bitovou logickou hodnotu A s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností  

 v xmm1 a xmm2 / mem. 

 
ANDNPS xmm1, xmm2/m128 

 Vraťte bitovou logickou hodnotu NOT NOT s plovoucí hodnotou s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou 
přesností v xmm1 a xmm2 / mem. 

 
ORPS xmm1, xmm2/m128 

 Vrátí bitové logické OR hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností v xmm1 a xmm2 / mem. 

 
XORPS xmm1, xmm2/m128 

 Provede bitový logický XOR čtyř, osmi nebo šestnácti sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednoduchou přesností z prvního zdrojového operandu a druhého zdrojového operandu a uloží výsledek do 
cílového operandu 
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Aritmetické  operace reálná čísla jednoduchá přesnost. 
 
ADDPS xmm1,xmm2/m128  

 součet hodnoty s jednoduchou přesností s plovoucí desetinnou čárkou z xmm2 /mem a xmm1 a výsledek uložte 
do xmm1. (xmm0 – xmm7  SSE2) 

 
 
VADDPS xmm1,xmm2,xmm3/m128 nebo ymm1,ymm2,ymm3/m256 (AVX) 

 Součet hodnoty s plovoucí čárkou s jednoduchou přesností z xmm3/mem a xmm2 a uložte výsledek do xmm1. 
 
ADDSUBPS xmm1, xmm2/m128 

 odečíst hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností od xmm2 / m128 do xmm1 . 

 
 
 
 
ADDSS xmm1,xmm2/m32 

 Součet hodnoty s plovoucí čárkou s jednoduchou přesností z xmm2 / mem64 a xmm1 a uložte výsledek do xmm1  

 
 
VADDSS xmm1,xmm2,xmm3/m32 (AVX) 

 Součet hodnoty  jednoduché  přesnosti s pohyblivou plovoucí čárkou z xmm3/mem a xmm2 a uložte výsledek do 
xmm1 

 
SUBPS xmm1, xmm2/m128 

 Provádí odečítání SIMD sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností v druhém zdrojovém 
operandu z operandu First Source a ukládá výsledky s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností do 
cílového operandu. 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 72 

 
SUBSS xmm1, xmm2/m32 

 Odečtěte nízkou hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností od druhého zdrojového 
operandu a prvního zdrojového operandu a uložte výsledek s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou do 
nízkého dvojitého slova cílového operandu. 

 
MULPS xmm1, xmm2/m128 

 Vynásobte sbalené hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z prvního zdrojového 
operandu odpovídajícími hodnotami v druhém zdrojovém operandu a uloží výsledky s plovoucí desetinnou 
čárkou s dvojitou přesností do cílového operandu. 

 
 
 
MULSS xmm1,xmm2/m32 

 Vynásobte nízkou hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností v xmm2 / m32 hodnotou s 
plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností v xmm1. 

 
 
DIVPS xmm1, xmm2/m128 

 Provádí dělení SIMD čtyř, osmi nebo šestnácti sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou 
přesností v prvním zdrojovém operandu (druhém operandu) čtyřmi, osmi nebo šestnácti sbalenými hodnotami s 
plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností v druhém zdrojovém operandu ( třetí operand). Výsledky jsou 
zapsány do cílového operandu (prvního operandu). 
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DIVSS xmm1, xmm2/m32 

 Rozdělte nízkou hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na hodnotu xmm1 nízkou 
hodnotou s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností v xmm2 / m32. 

 
 
RCPPS xmm1 , xmm2 / m128 

 Provádí výpočet SIMD přibližných vzájemných hodnot ze čtyř zabalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednoduchou přesností ve zdrojovém operandu (druhém operandu) ukládá výsledky s plovoucí desetinnou 
čárkou s jednoduchou přesností do cílového operandu. Zdrojový operand může být XMM registr nebo 128bitové 
paměťové místo. Operand cíle je registr XMM. 

 
RCPSS xmm1 , xmm2 / m32 

 Vrátí se k xmm1 sbalené aproximaci reciproční hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností  
v xmm2 / m32 . 

 
SQRTPS xmm1, xmm2/m128 

 Provádí SIMD výpočet čtvercových odmocnin ze čtyř, osmi nebo šestnácti sbalených hodnot s plovoucí 
desetinnou čárkou s jednoduchou přesností ve zdrojovém operandu (druhém operandu) ukládá výsledky s 
plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností do cílového operandu. 
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SQRTSS xmm1, xmm2/m32 

 Vypočítá druhou odmocninu nízké hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností v druhém 
zdrojovém operandu a uloží výsledek s plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností do cílového operandu. 
Druhým zdrojovým operandem může být XMM registr nebo 32-bitové paměťové místo. Prvním zdrojovým a 
cílovým operandem je registr XMM. 

 
 
RSQRTPS xmm1, xmm2/m128 

 Provádí výpočet SIMD přibližných vzájemných hodnot čtvercových odmocnin čtyř balíčkových hodnot s plovoucí 
desetinnou čárkou s jednoduchou přesností ve zdrojovém operandu (druhý operand) a ukládá výsledky s plovoucí 
desetinnou čárkou s jednoduchou přesností do operandu určení. Zdrojový operand může být XMM registr nebo 
128bitové paměťové místo. Operand cíle je registr XMM. 

 
RSQRTSS xmm1, xmm2/m32 

 Vypočítá přibližnou vzájemnou hodnotu druhé odmocniny nízké hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednoduchou přesností ve zdrojovém operandu (druhý operand) uloží výsledek s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednou přesností do cílového operandu. Zdrojový operand může být XMM registr nebo 32bitové paměťové místo. 
Operand cíle je registr XMM. Tři dvojitá slova vysoké objednávky cílového operandu zůstanou nezměněna. 
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MAXPS xmm1, xmm2/m128 

 Vraťte maximální hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností mezi xmm1 a xmm2 / mem.  

 
 
MAXSS xmm1, xmm2/m32 

 Vraťte maximální skalární hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností mezi xmm2 / m32 a 
xmm1. 

 
 
MINPS xmm1, xmm2/m128 

 
MINSS xmm1,xmm2/m32 

 Tyto instrukce vrací minimální hodnotu viz (MAXii) 

 
HADDPS xmm1, xmm2/m128 

 Přidá hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností do prvního a druhého slova cílového 
operandu a uloží výsledek do prvního dword cílového operandu. 
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HSUBPS xmm1, xmm2/m128 

 Odečte hodnotu s jednou přesností s plovoucí desetinnou čárkou v druhé dword cílového operandu a odečte 
výsledek v první dword cílového operandu. 

 

 
 
HADDPD xmm1, xmm2/m128 

 Přidá hodnoty s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou do kvadwords pro vysoké a nízké hodnoty 
cílového operandu a uloží výsledek do nízkého kvadrátu cílového operandu. 

 
MOVSHDUP xmm1, xmm2/m128 

 Přesuňte liché indexy s plovoucí desetinnou čárkou s lichým indexem z xmm2 / mem a duplikujte každý prvek do 
xmm1. 

 

 
 
PHSUBW mm1, mm2 / m64   
PHSUBW xmm1, xmm2 / m128 

 Odečtěte 16-bitová celá čísla vodorovně, balíček do mm1,  xmm1. 

 mm1 [15-0] = mm1 [15-0] - mm1 [31-16]; 
mm1 [31-16] = mm1 [47-32] - mm1 [63-48]; 
mm1 [47-32] = mm2 / m64 [15-0] - mm2 / m64 [31-16]; 
mm1 [63-48] = mm2 / m64 [47-32] - mm2 / m64 [63-48]; 
 

PHSUBD mm1, mm2 / m64   
PHSUBD xmm1, xmm2 / m128 

 Odečtěte 32bitová celá čísla vodorovně, zabalte do mm1, xmm1 . 

 mm1 [31-0] = mm1 [31-0] - mm1 [63-32]; 
mm1 [63-32] = mm2 / m64 [31-0] - mm2 / m64 [63-32]; 
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PHSUBSW mm1, mm2 / m64   
PHSUBSW xmm1, xmm2 / m128 

 Odečtěte 16-bitové celé číslo horizontálně, zabalte celá čísla do mm1, xmm1. 

 mm1 [15-0] = SaturateToSignedWord (mm1 [15-0] - mm1 [31-16]); 
mm1 [31-16] = SaturateToSignedWord (mm1 [47-32] - mm1 [63-48]); 
mm1 [47-32] = SaturateToSignedWord (mm2 / m64 [15-0] - mm2 / m64 [31-16]); 
mm1 [63-48] = SaturateToSignedWord (mm2 / m64 [47-32] - mm2 / m64 [63-48]); 

 
PMADDUBSW mm1, mm2 / m64 
PMADDUBSW xmm1, xmm2 / m128 

 Vynásobte bajty podepsané a nepodepsané, přidejte vodorovnou dvojici podepsaných slov, zabalte nasycená 
podepsaná slova do mm1 . 

 DEST [15-0] = SaturateToSignedWord (SRC [15-8] * DEST [15-8] + SRC [7-0] * DEST [7-0]); 
DEST [31-16] = SaturateToSignedWord (SRC [31-24] * DEST [31-24] + SRC [23-16] * DEST [23-16]); 
DEST [47-32] = SaturateToSignedWord (SRC [47-40] * DEST [47-40] + SRC [39-32] * DEST [39-32]); 
DEST [63-48] = SaturateToSignedWord (SRC [63-56] * DEST [63-56] + SRC [55-48] * DEST [55-48]); 
 

PSHUFB mm1, mm2 / m64 

 Náhodné bajty v mm1 podle obsahu mm2 / m64 . 

 TEMP ← DEST 
pro i = 0 až 7 { 
pokud (SRC [(i * 8) +7] = 1), pak je 
DEST [(i * 8) +7 ... (i * 8) +0] ← 0; 
index [2..0] ← SRC [(i * 8) +2 .. (i * 8) +0]; 
DEST [(i * 8) +7 ... (i * 8) +0] ← TEMP [(index * 8 + 7) .. (index * 8 + 0)]; 
endif; } 
 

PSHUFB xmm1, xmm2 / m128 

 Náhodné bajty v xmm1 podle obsahu xmm2 / m128 . 

 PSHUFB provádí na místě shuffle bajtů v cílovém operandu (první operand) podle shuffle control mask ve 
zdrojovém operandu (druhý operand). Instrukce permutuje data v cílovém operandu, přičemž nechává náhodné 
masky nedotčeny. Je-li nastaven nejvýznamnější bit (bit [7]) každého bajtu masky náhodného ovládání, pak je 
konstantní nula zapsána do výsledného bajtu. Každý bajt v masce náhodného řízení tvoří index pro permutaci 
odpovídajícího bajtu v cílovém operandu. Hodnota každého indexu je nejméně významný 4 bity (128bitový 
provoz) nebo 3 bity (64bitový provoz) 
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PALIGNR mm1, mm2/m64, imm8  
PALIGNR xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Spojte cílové a zdrojové operandy, výsledek s bajtem vytaženým doprava se posunul doprava o konstantní 
hodnotu v im8 do mm1 . 

 
 
DPPD xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Selektivní násobení sbalených  DP s plovoucí desetinnou čárkou hodnoty z xmm1 s plovoucím bodem DP hodnoty 
z xmm2, přidat a selektivně a  uloží hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou do xmm1. 

DPPS xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Selektivně násobit SP hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou z xmm1 s plovoucími hodnotami SP s plovoucí 
desetinnou čárkou z xmm2 , přidat a selektivně uložit hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou SP nebo nulovými 
hodnotami na xmm1 . 

PBLENDVB xmm1, xmm2/m128, <XMM0> 

 Vyberte hodnoty bajtů z xmm1 a xmm2 / m128 z masky zadané ve vysokém bitu každého bajtu v XMM0 a uložte 
hodnoty do xmm1. 
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PBLENDW xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Vyberte slova z xmm1 a xmm2 / m128 z masky zadané v imm8 a uložte hodnoty do xmm1 . 
 

 
 
EXTRACTPS reg/m32, xmm1, imm8 

 Extrahujte jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm1 na ofset specifikovaný 
imm8 a výsledek uložte do reg nebo m32. Nula rozšiřuje výsledky v 64bitovém registru, pokud je to vhodné. 

 
PEXTRB reg / m8, xmm2, imm8 

 Extrahujte celočíselnou hodnotu dword z xmm2 na offset zdrojového slova zadaného imm8 do r / m32 . 

 
PEXTRD r / m32, xmm2, imm8 

 Extrahujte celočíselnou hodnotu dword z xmm2 na offset zdrojového slova zadaného imm8 do r / m32 .  
 
PEXTRQ r/ m64, xmm2, imm8 

 Extrahujte hodnotu qword integer z xmm2 na zdrojovém posunu qword specifikovaném imm8 do r / m64 . 
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Instrukce pro porovnání jednoduchá přesnost. 
 
CMPPS xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Porovnejte hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností v 

 xmm2 / m128 a xmm1 s použitím bitů 2: 0 im8 jako a 

 predikát porovnání. 

 
 
CMPSS xmm1, xmm2 / m32, imm8 

 Porovnejte hodnotu s nízkou přesností s plovoucí desetinnou čárkou v xmm2 / m32 a xmm1 pomocí bitů 2: 0 im8 
jako srovnávacího predikátu. 

 
 
COMISS xmm1, xmm2/m32 

 Porovnejte nízké hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností v xmm1 a xmm2 / mem32 a 
odpovídajícím způsobem nastavte příznaky EFLAGS. 

 
 
UCOMISS xmm1, xmm2/m32 

 Porovná hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností v nízkých dvojitých slovech operandu 1 (první 
operand) a operandu 2 (druhý operand) a nastaví příznaky ZF, PF a CF v registru EFLAGS podle výsledku 
(neuspořádané, větší než, menší nebo rovno). Příznaky OF, SF a AF v registru EFLAGS jsou nastaveny na 0. 
Neuspořádaný výsledek je vrácen, pokud je některý zdrojový operand NaN (QNaN nebo SNaN). 
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Shuffle and Unpack Instructions jednoduchá přesnost. 
 
SHUFPS xmm1 , xmm2 / m128, imm 

 Přesune dvě ze čtyř sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z cílového operandu 
(první operand) do nízkého kvadword cílového operandu; přesune dvě ze čtyř sbalených hodnot s plovoucí 
desetinnou čárkou s jednoduchou přesností do zdrojového operandu do vysokého kvadwordu cílového 
operandu. Výběrový operand (třetí operand) určuje, které hodnoty jsou přesunuty do cílového operandu. 
 

 
UNPCKHPS xmm1, xmm2/m128 

 Prokládá hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z vysokých kvadrátů xmm1 a xmm2 / 
mem do xmm1 
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UNPCKLPS xmm1, xmm2/m128 

 Provádí prokládaný rozbalení hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z prvního zdrojového 
operandu a druhého zdrojového operandu. 

 
 
 

Konverzní instrukce jednoduchá přesnost. 
 
CVTPI2PS xmm, mm/m64 

 Převést dvě podepsaná dvojitá celá čísla z mm / m64 na dvě hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednoduchou přesností v xmm . 

 
CVTSI2SS  xmm, r/m32 

Převede celočíselné celé číslo na hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou. Používá se k převodu dvoučíselného 
celočíselného na skalární hodnoty s jednoduchou přesností. Příkaz cvtsi2ss musí být použit s registry xmm. 

 
CVTPS2PI mm, xmm/m64 

 Převést dvě balené hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm / m64 na dvě zabalená 
dvojitá celá čísla v mm . 

 
CVTTPS2PI mm, xmm/m64 

 Převeďte dvě hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm / m64 na dvě podepsaná 
celá čísla s dvojitým podpisem v mm pomocí zkrácení. 
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CVTSS2SI r32, xmm1/m32  
CVTSS2SI r64, xmm1/m32 

 Převést jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm1 / m32 na jedno podepsané 
dvojité číslo v r32. 

 Převést jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm1 / m32 na jedno podepsané 
celé číslo v r64. 

 
 
CVTTSS2SI r32, xmm1/m32 ;  
CVTTSS2SI r64, xmm1/m32 

 Převést jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm1 / m32 na jedno podepsané 
dvojité číslo v r32 pomocí zkrácení. 

 Převést jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm1 / m32 na jedno podepsané 
celé číslo čtyřúhelníku v r64 pomocí zkrácení. 

 
CVTDQ2PS xmm1, xmm2/m128 

 Převést čtyři packed podepsané dvojité celé číslo od xmm2 / mem na čtyři packed single-precision s plovoucí 
desetinnou čárkou hodnoty v xmm1 

 
CVTPS2DQ xmm1, xmm2/m128 

 Převést čtyři sbalené hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm2 / mem na čtyři 
hodnoty s dvojitým znaménkem v xmm1. 
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CVTTPS2DQ xmm1, xmm2/m128 

 Převést čtyři sbalené hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm2 / mem na čtyři 
hodnoty se znaménkem s dvojitým znaménkem v xmm1 pomocí zkrácení. 

 
 
 
 

Instrukce stavového  registru MXCSR. 
 
Řídicí / stavový registr MXCSR se používá k tomu, aby umožnil maskované / nemaskované zpracování výjimek, nastavil 

režimy zaokrouhlování, nastavil režim vyprázdnění na nulu a zobrazoval příznaky stavu výjimek. 
 
LDMXCSR m32 

 Načtěte záznam MXCSR z m32 . 
 
STMXCSR m32 

 Uloží obsah ovládacího prvku MXCSR a stavového registru do cílového operandu. Operand cíle je 32bitové 
umístění paměti. Vyhrazené bity v registru MXCSR jsou uloženy jako 0s. 

 

 
 

 Výchozí hodnota MXCSR při resetu je 0x1f80. Stejný pro X86 i X64. 

 Bity 5-0 označují, zda byla detekována numerická výjimka Streaming SIMD Extension. Jsou to „lepkavé“ příznaky a 
lze je vymazat pomocí instrukce LDMXCSR k zápisu nul do těchto polí. Pokud instrukce LDMXCSR vymaže bit 
masky a nastaví odpovídající bit příznaku výjimky, výjimka nebude okamžitě vygenerována. Výjimka nastane až 
při příštím rozšíření  Streaming SIMD, které způsobí tento typ výjimky. Streamování rozšíření SIMD používá pro 
každou výjimku pouze jeden příznak výjimky. Neexistuje ustanovení pro hlášení individuálních výjimek v rámci 
typu sbalených dat. V situacích, kdy ve stejné instrukci nastane více identických výjimek, je přidružený příznak 
výjimky aktualizován a naznačuje, že nastala alespoň jedna z těchto podmínek. Tyto příznaky se vynulují při 
resetu. 

 Bity 12–7 konfigurují maskování číselných výjimek. Typ výjimky je maskován, pokud je nastaven odpovídající bit, a 
odmaskován, pokud je bit čistý. Tato povolení jsou nastavena při resetu, což znamená, že všechny číselné výjimky 
jsou maskovány. 

 Bity 14-13 kódují ovládání zaokrouhlování, které zajišťuje společné zaokrouhlování na nejbližší režim, stejně jako 
směrované zaokrouhlování a skutečné řezání. Ovládání zaokrouhlení ovlivňuje aritmetické pokyny a určité 
instrukce pro převod. Kódování pro RC je následující: 
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Reálná čísla dvojitá přesnost. 
 

Načítání a přesuny reálná čísla  
 
MOVAPD xmm1, xmm2/m128  
MOVAPD xmm2/m128, xmm1 

 Přesune dvě hodnoty  s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností ze zdrojového operandu (druhého 
operandu) do cílového operandu (prvního operandu). Tato instrukce může být použita pro načtení XMM registru 
z 128bitového  pro uložení obsahu registru XMM do 128-bitového  paměťové místa, nebo pro přesun dat mezi 
dvěma XMM. 

 Pokud je zdrojový nebo cílový operand paměťový operand, musí být operand zarovnán na hranici 16 bajtů 
(128bitové verze 

 
MOVUPD xmm1, xmm2/m128 
MOVUPD xmm2/m128, xmm1 

 Přemístěte nezařazené plovoucí desetinné čárky s dvojitou přesností z xmm2 / mem na xmm1. 

 Přemístěte nezařazené plovoucí desetinné čárky s dvojitou přesností z xmm1 do xmm2 / mem. 

 
 
MOVHPD xmm1, m64   
MOVHPD m64, xmm1 

 Přesunutí hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností z m64 na vysoké kvadword xmm1. 
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MOVLPD xmm1, m64   
MOVLPD m64, xmm1 

 Přesunutí hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností z m64 do nízkého kvadrátu xmm1 nebo 
naopak. 

 
 

 
 
 
BLENDPD xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Vyberte hodnoty balených DP-FP z xmm1 a xmm2 / m128 z masky zadané v imm8 a uložte hodnoty do xmm1 . 

 Dvojitá přesnost 
BLENDPS xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Z masky zadané v parametru imm8 vyberte hodnoty sbalené jednoduché přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou 
z xmm1 a xmm2 / m128 a hodnoty uložte do xmm1. 

 
BLENDVPD xmm1, xmm2/m128 , <XMM0> 

 Vyberte hodnoty balených DP FP z xmm1 a xmm2 z masky zadané v XMM0 a uložte hodnoty v xmm1 . 

 Dvojitá přesnost 
BLENDVPS xmm1, xmm2/m128, <XMM0> 

 Z masky zadané v XMM0 vyberte hodnoty sbalené jednoduché přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou z xmm1 a 
xmm2 / m128 a hodnoty uložte do xmm1 

SHUFPS xmm1, xmm3/m128, imm8 

 Vybere hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností vstupního kvadrupletu pomocí 
dvoubitového řízení a přesune se na určený prvek cílového operandu. Každý 64-bitový pár elementů 128-
bitového pruhu cílového operandu je prokládán mezi odpovídající pruh prvního operandu a druhého zdrojového 
operandu v zrnitosti 128 bitů. Každý dva bity v imunitním bajtu, počínaje bitem 0, je výběrové řízení 
odpovídajícího prvku 128-bitového pruhu cíle pro přijetí zamíchaného výsledku vstupního kvadrupletu. Dva dolní 
prvky 128-bitového pruhu v cíli přijímají shuffle výsledky ze čtyřnásobku prvního zdrojového operandu. Další dva 
prvky cíle přijímají shuffle výsledky ze čtyřnásobku druhého zdrojového operandu. 
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Aritmetické instrukce dvojitá přesnost. 
 
ADDPD xmm1,xmm2/m128  

 součet hodnoty s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou z xmm2 /mem a xmm1 a výsledek uložte do 
xmm1.  

 
 
VADDPD xmm1,xmm2,xmm3/m128  
VADDPD ymm1,ymm2,ymm3/m256 (AVX) 

 Součet hodnoty s plovoucí čárkou s dvojnásobnou přesností z xmm3/mem a xmm2 a uložte výsledek do xmm1. 
 
VADDSD xmm1,xmm2,xmm3/m64 (AVX) 

 Součet hodnoty dvojnásobné přesnosti s pohyblivou hodnotou z xmm3/mem a xmm2 a uložte výsledek do xmm1 
ADDSD xmm1,xmm2/m64  

 Součet hodnoty s plovoucí čárkou s dvojitou přesností z xmm2 / mem64 a xmm1 a uložte výsledek do xmm1 

 
 
ADDSUBPD xmm1,xmm2/m128 

 odečíst hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností od xmm2/m128 do xmm1 . 

 
VADDSUBPD xmm1,xmm2,xmm3/m128  
VADDSUBPD ymm1,ymm2,ymm3/m256 

 odečíst hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností od xmm3/m128 a xmm1 výsledek do xmm1  
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DIVSD xmm1, xmm2/m64 

Vydělí hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností do xmm1 nízkou hodnotou plovoucí desetinné 
čárky s dvojitou přesností v xmm2 /m64. 

 
 
 
 
 
SUBPD xmm1, xmm2/m128 

 Provádí odečítání SIMD dvou, čtyř nebo osmi sbalených hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností 
druhého operandu zdroje z prvního zdrojového operandu a ukládá výsledky s plovoucí desetinnou čárkou s 
dvojitou přesností do cílového operandu. 

 
 
SUBSD xmm1, xmm2/m64 

 Odečtěte hodnotu plovoucí desetinné čárky s nízkou dvojitou přesností v druhém zdrojovém operandu z prvního 
zdrojového operandu a uloží výsledek s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou do nízkého kvadrátu 
cílového operandu. 

 
 
MULPD xmm1, xmm2/m128 

 Vynásobené hodnoty dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou v xmm2 / m128 s xmm1  
a výsledek uložení v xmm1. 

 
 
 
MULSD xmm1,xmm2/m64 

 Vynásobte hodnotu s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou v xmm2 / m64 nízkou hodnotou plovoucí 
desetinné čárky s dvojitou přesností v xmm1. 
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DIVPD xmm1, xmm2/m128 

 Dělení hodnoty s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou rozdělte na xmm1 pomocí hodnot s plovoucí 
desetinnou čárkou s dvojitou přesností v xmm2 / mem. 

 
HSUBPD xmm1, xmm2/m128 

 Vodorovné odečtené hodnoty s plnou desetinnou čárkou s dvojitou přesností od xmm2 / m128 do xmm1 
 

 
 
 
 
SQRTPD xmm1, xmm2/m128 

 Provádí výpočet SIMD čtvercových odmocnin dvou, čtyř nebo osmi sbalených hodnot s dvojitou přesností s 
plovoucí desetinnou čárkou ve zdrojovém operandu (druhý operand) ukládá výsledky s plovoucí desetinnou 
čárkou s dvojitou přesností do cílového operandu (první operand).  
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SQRTSD xmm1,xmm2/m64 

 Vypočítá druhou odmocninu hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností v xmm2 / m64 a uloží 
výsledky v xmm1. 

 
 
MAXPD xmm1, xmm2/m128 

 Vraťte maximální hodnoty plovoucí desetinné čárky s dvojitou přesností mezi xmm1 a xmm2 / m128. 

 
MAXSD xmm1, xmm2/m64 

 Vrací maximální hodnotu skalární dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou mezi xmm2 / m64 a xmm1. 

 
 
 
MINPD xmm1, xmm2/m128 

 Vrací minimální hodnoty s pohyblivou desetinnou čárkou s dvojitou přesností mezi xmm1 a xmm2 / mem 

 
MINSD xmm1, xmm2/m64 
Vrací minimální hodnotu skalární dvojité přesnosti s pohyblivou řádovou čárkou mezi xmm2 / m64 a xmm1 
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PMADDWD mm, mm/m64  
PMADDWD xmm1, xmm2/m128  (cyklická aritmetika) 

 Instrukce pmaddwd postupně provádějí součin operandů se znaménkem po 16-bitových párech, což dává 
čtyři 32-bitové mezivýsledky se znaménkem. Potom se první mezivýsledek sečte s druhým a třetí se čtvrtým. 
Výsledky se zapíší do dvou 32-bitových slov výstupního 64-bitového operandu. Jestliže všechny 16-bitová 
slova na vstupu budou rovny 8000h, bude výsledkem 80000000h (to je jedinný případ, kdy násobení 
záporných čísel dá záporný výsledek).  

 
 

MOVSLDUP xmm1, xmm2/m128 
 

 
 
 

 
MOVDDUP xmm1, xmm2/m64 

 Posuňte hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností z xmm2 / m64 a duplikujte do xmm1. 
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PUNPCKHDW mm0, mm1  
PUNPCKHDW xmm0, xmm1 

 
 
 
PI2FW mm, mm / m64 

 Zabaleno celé číslo na konverzi s plovoucí desetinnou čárkou. 

 
 
PMAGW mm1,mm2/m64 

 Specifický pro Cyrix MMX rozšíření, zachází s oběma jeho operandy jako se čtyřmi signovanými vektory slov. 
Porovnává absolutní hodnoty slov v odpovídajících pozicích a nastavuje každé slovo cílového (prvního) operandu 
podle toho, které  ze dvou slov v této pozici měla větší absolutní hodnotu 

 
PSIGND xmm1, xmm2 / m128 

 Negate / zero / preserve zabalené dvojité celé číslo v xmm1 v závislosti na odpovídajícím znaménku  
xmm2 / m128 . 

 
 
PMACHRIW mm,m64 

 Vezme dva zabalené 16-bitové celočíselné vstupy, vynásobí hodnoty vstupů, použije bit 15 každého výsledku, pak 
přidá bity 15-30 každého výsledku do odpovídající pozice cílového registru. 

 
PMOVZXWQ xmm1, xmm2 / m32 

 Nulové  prodloužení 2 balené 16-bit celá čísla v nízké 4 bajty xmm2 / m32 na 2 balené 64-bit celá čísla v xmm1. 

 WORD -> QWORD prodloužení nuly  
 

 
PI2FD mm, mm / m64 

 Příkaz převést vstupní sbalený operand s 32bitovými celými čísly na výstupní sbalený operand s plovoucí 
desetinnou čárkou. 

 mmreg1[31:0] = float(mmreg2/mem64[31:0])  

 mmreg1[63:32] = float(mmreg2/mem64[63:32]) 
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Logické operace reálná čísla dvojitá přesnost. 
 
ANDPD xmm1,xmm2/m128  (SSE2) 

Vrací bitovou logickou hodnotu  s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou v xmm1 a xmm2/ mem. 

 
 
ANDNPD xmm1, xmm2/m128 

 Vraťte bitovou logickou hodnotu NOT NOT s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou  
v xmm1 a xmm2 / mem. 

 
 

ORPD xmm1, xmm2/m128 

 Vrátí bitové logické OR hodnoty s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou v xmm1 a xmm2 / mem. 

 
 
XORPD xmm1, xmm2/m128 

 Provede bitový logický XOR dvou, čtyř nebo osmi sbalených hodnot s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou 
čárkou z prvního zdrojového operandu a druhého zdrojového operandu a uloží výsledek do cílového operandu 
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Instrukce pro porovnání dvojitá přesnost. 
 
CMPPD xmm1, xmm2 / m128, imm8 -> CMPPD xmm1, xmm2, 0 

 Pro každou dvojici, pokud (1) == (2) nastavte 1, jinak nastavte 0 na všechny bity odpovídající dvojité (3). 

 Porovnejte hodnoty s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou 

 v xmm2 / m128 a xmm1 s použitím bitů 2: 0 im8 jako a 

 predikát porovnání. 

 
 
CMPSD xmm1, xmm2 / m64, im8 

 Porovná hodnoty s pohyblivou desetinnou čárkou s dvojitou přesností v druhém zdrojovém operandu a prvním 
zdrojovém operandu a vrátí výsledky porovnání k cílovému operandu. Operátor predikátu porovnání (okamžitý 
operand) určuje typ provedeného srovnání. 

 
COMISD xmm1, xmm2 / m64 

 Porovná hodnoty s pohyblivou desetinnou čárkou s dvojitou přesností v nízkých quadwords operandu 1 (první 
operand) a operandu 2 (druhý operand) a nastaví příznaky ZF, PF a CF v registru EFLAGS podle výsledku 
(neuspořádané, větší než, méně než nebo rovno). Příznaky OF, SF a AF v registru EFLAGS jsou nastaveny na 0. 
Neuspořádaný výsledek je vrácen, pokud je některý zdrojový operand NaN (QNaN nebo SNaN). 

 Porovnejte nízké hodnoty plovoucí desetinné čárky s dvojitou přesností v xmm1 a xmm2 / mem64 a 
odpovídajícím způsobem nastavte příznaky EFLAGS. 
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UCOMISD xmm1, xmm2/m64 

 Provádí neuspořádané porovnání hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností v nízkých kvadrátech 
operandu 1 (první operand) a operandu 2 (druhý operand) a nastaví příznaky ZF, PF a CF v registru EFLAGS podle 
výsledku (neuspořádaný, větší než, menší nebo rovný). Příznaky OF, SF a AF v registru EFLAGS jsou nastaveny na 
0. Neuspořádaný výsledek je vrácen, pokud je některý zdrojový operand NaN (QNaN nebo SNaN). 

 
 
 
 

 
Shuffle and Unpack Instructions dvojitá přesnost. 
 
SHUFPD xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Vybere hodnotu dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vstupního páru pomocí bitového řízení a přesune 
se na určený prvek cílového operandu. Řádek low-to-high prvku s dvojitou přesností cílového operandu je 
prokládán mezi prvním zdrojovým operandem a druhým zdrojovým operandem v zrnitosti vstupního páru 128 
bitů. Každý bit v imunitním bajtu, počínaje bitem 0, je výběrovým řízením odpovídajícího prvku cíle, aby přijal 
zamíchaný výsledek vstupního páru. 

 
 
UNPCKHPD xmm1, xmm2/m128 

 Provádí prokládaný rozbalení hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s vysokou dvojitou přesností z prvního 
zdrojového operandu a druhého zdrojového operandu. 
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UNPCKLPD xmm1, xmm2/m128 

 Rozbalí a proloží hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností z nízkých kvadrátů xmm1 a xmm2 / 
m128. 
 

 
 

 
PACKSSWB mm1, mm2/m64 ;  
PACKSSWB xmm1, xmm2/m128 

 Převádí 4 zabalená podepsaná celá čísla čísel z mm1 az mm2 / m64 na 8 celých celých čísel s znaménkovým 
bajtem v mm1 pomocí podepsané saturace . 

 
 
 
PACKSSDW mm1, mm2/m64 ;  
PACKSSDW xmm1, xmm2/m128 

 Převede 2 zabalená podepsaná dvojitá celá čísla z mm1 az mm2 / m64 do 4 celých celých čísel označených 
znaménkem v mm1 pomocí podepsané saturace. 
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Konverzní instrukce dvojitá přesnost. 
 
CVTPD2PI mm, xmm/m128 

 Převést dvě sbalené dvojité přesnosti s plovoucí deskou hodnoty od xmm / m128 do dvou balení  
celá dvojčíslí v mm. 

 
CVTTPD2PI mm, xmm/m128 

 Převod dvou hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s plovoucí čárkou z xmm / m128 na dvě zaplněná dvojitá celá 
čísla v mm pomocí zkrácení. 

 
CVTPI2PD xmm, mm/m64 

 Převést dvojité podepsané dvojité slovo celá čísla od mm / mem64 do dvou balení hodnoty s dvojitou přesností  
 s plovoucí desetinnou čárkou v xmm 

 
CVTPD2DQ xmm1, xmm2/m128 

 Převod dvou plovoucí dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárko hodnoty v xmm2 / mem na dva podepsané 
dvojité slovo celá čísla v xmm1 

 
CVTTPD2DQ xmm1, xmm2/m128 

 Převést dvě sbalené hodnoty dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou v xmm2 / mem na dvě podepsaná 
dvojitá celá čísla v xmm1 pomocí zkrácení. 

 
 
CVTDQ2PD xmm1, xmm2/m64 

 Převést dvě zabalené podepsané dvojité celé číslo od xmm2 / mem na dvě sady s plovoucí čárkou s dvojitou 
přesností hodnoty v xmm1 
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CVTPS2PD xmm1, xmm2/m64 

 Převeďte dvě hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na xmm2 / m64 na dvě hodnoty s 
plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností v xmm1. 

 
 
CVTPD2PS xmm1, xmm2/m128 

 Převod dvou plovoucí dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou hodnoty v xmm2 / mem na dvě jednoduché 
přesnosti hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou v xmm1 

 
 
CVTSS2SD xmm1, xmm2/m32 

 Převést jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na hodnotu xmm2 / m32 na jednu 
hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností v xmm1. 

 
 
CVTSD2SS xmm1, xmm2/m64 

 Převést jednu hodnotu s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou v xmm2 / m64 na jednu hodnotu s 
plovoucí desetinnou čárkou s jednduchou  přesností v xmm1. 

 
 
 
CVTSD2SI r32, xmm1/m64  
CVTSD2SI r64, xmm1/m64  

 Převést jednu hodnotu s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou z xmm1 / m64 na jedno  

 podepsané dvojité číslo r32. 

 Převést jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností z xmm1 / m64 na jeden znak znaménka 
rozšířený na celé číslo v r64. 
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CVTTSD2SI r32, xmm1/m64 ;  
CVTTSD2SI r64, xmm1/m64 

 Převést jednu hodnotu dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou z xmm1 / m64 na jedno podepsané dvojité 
číslo v r32 pomocí zkrácení. 

 Převést jednu hodnotu s dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou z xmm1 / m64 na jedno podepsané celé 
číslo čtyřúhelníku v r64 pomocí zkrácení. 

 
 
 
CVTSI2SD xmm1, r32/m32   
CVTSI2SD xmm1, r/m64 

 Převést jedno podepsané celé  dword  číslo od r32 / m32 na jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s 
dvojitou přesností v xmm1. 

 Převést jedno podepsané celé číslo quadword z r / m64 na jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s 
dvojitou přesností v xmm1 

 
 
CVTPI2PD xmm, mm/m64* 

 Převést dvě zabalená podepsaná dvojitá celá čísla z mm / mem64 na dvě hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s 
dvojitou  přesností v Xmm. 
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CVTPI2PS xmm, mm/m64 

 Převést dvě podepsaná dvojitá celá čísla z mm / m64 na dvě hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednoduchou přesností v xmm . 

 
 
CVTPS2DQ xmm1, xmm2/m128 

 Převést čtyři sbalené hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností z xmm2 / mem na čtyři 
hodnoty s dvojitým znaménkem v xmm1. 

 
 
CVTSI2SS xmm1, r/m32   
CVTSI2SS xmm1, r/m64 

 Převede jedno podepsané dvojité číslo z r / m32 na jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou  
přesností v xmm1. 

 Převést jedno podepsané celé číslo quadword z r / m64 na jednu hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednoduchou přesností v xmm1. 

 
 

Instrukce ukládání dočasných dat do mezipaměti. 
 
CLFLUSH m8 

 Vyprázdní řádek mezipaměti obsahující m8 
LFENCE 

 Provede operaci serializace na všech instrukcích load-from-memory, které byly vydány před instrukcí LFENCE. 
Konkrétně se LFENCE neprovádí, dokud všechny předchozí instrukce nedokončí lokálně a žádná další instrukce 
nezačne provádět, dokud se LFENCE nedokončí. Především instrukce, která načte z paměti a která předchází 
LFENCE, přijímá data z paměti před dokončením LFENCE. (LFENCE, která následuje instrukci, která ukládá do 
paměti, může být dokončena dříve, než se data uložená do paměti stanou globálně viditelnými.) Pokyny 
následující po LFENCE mohou být načteny z paměti před LFENCE, ale nebudou provedeny (ani spekulativně), 
dokud se LFENCE nedokončí. . 
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MFENCE 
PAUSE 
 
 
 
 
MASKMOVDQU xmm1, xmm2 

 Selektivně zapisujte bajty z umístění xmm1 do paměti pomocí bajtové masky v xmm2 .  

 Výchozí umístění paměti určuje DS: DI / EDI / RDI. 

 
MOVNTPD m128, xmm1 

 Přesné hodnoty dvojité přesnosti přesuňte v xmm1 až m128 pomocí non-temporální nápovědy. 

 
 
MOVNTDQ m128, xmm1 

 Přesune zabalená celá čísla ve zdrojovém operandu (druhý operand) do cílového operandu (první operand) 
pomocí non-temporální nápovědy, aby se zabránilo ukládání dat do mezipaměti během zápisu do paměti. 
Zdrojový operand je registr XMM, registr YMM nebo registr ZMM, u kterého se předpokládá, že obsahuje 
celočíselná data (zabalené bajty, slova, dvojitá slova nebo kvadwords). Cílový operand je 128bitové, 256-bitové 
nebo 512-bitové umístění paměti. Operand paměti musí být zarovnán na 16bajtové (128bitová verze), 32bajtová 
(verze kódovaná VEX.256) nebo 64bitová (512bitová verze), jinak výjimka obecné ochrany (#GP) bude být 
generovány. 

 
MOVNTI m32, r32 ;  
MOVNTI m64, r64 

 Přesunutí dvojitého slova z r32 do m32 pomocí non-temporální nápovědy. 
 
MOVNTDQA xmm1, m128 

 Přesune dvojité kvadrát z m128 na xmm1 pomocí non-temporální nápovědy, pokud typ paměti WC. 

 Pro typ paměti WC může být nontemporální nápověda implementována načtením dočasné interní vyrovnávací 
paměti s ekvivalentem zarovnané řádky mezipaměti bez vyplnění těchto dat do mezipaměti. Všechny řádky s 
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aliasy typu paměti v mezipaměti budou snooped a flushed. Následující MOVNTDQA přečte na nepřečtené části 
řádku mezipaměti WC obdrží data z dočasné interní vyrovnávací paměti, pokud jsou k dispozici data. 

 Zarovnávání paměti musí být nastaveno na 16 
 
 

Instrukce pro zaokrouhlování. 
 
ROUNDPS xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Zaokrouhlení 4 hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností ve zdrojovém operandu (druhém 
operandu) pomocí režimu zaokrouhlování specifikovaného v bezprostředním operandu (třetí operand) a umístí 
výsledky do cílového operandu (prvního operandu). Proces zaokrouhlování zaokrouhluje každou vstupní hodnotu 
s plovoucí desetinnou čárkou na celočíselnou hodnotu a vrací celé číslo jako hodnotu s plovoucí desetinnou 
čárkou s jednou přesností. 

 
ROUNDSD xmm1, xmm2/m64, imm8 

 Zaokrouhlete hodnotu s nízkou dvojitou přesností s plovoucí desetinnou čárkou v xmm2 / m64 a výsledek vložte 
do xmm1. Režim zaokrouhlování se stanoví pomocí im8 . 

 
 
ROUNDSS xmm1, xmm2/m32, imm8 

 Zaokrouhlete hodnotu s nízkou hodnotou s plovoucí desetinnou čárkou v xmm2 / m32 a umístěte výsledek do 
xmm1 . Režim zaokrouhlování se stanoví pomocí im8 . 

 
ROUNDPD xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Zaokrouhlení dvou hodnot s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností ve zdrojovém operandu (druhém 
operandu) pomocí režimu zaokrouhlování specifikovaného v bezprostředním operandu (třetí operand) a umístí 
výsledky do cílového operandu (první operand). Proces zaokrouhlení zaokrouhluje každou vstupní hodnotu s 
plovoucí desetinnou čárkou na celočíselnou hodnotu a vrací celé číslo jako hodnotu s plovoucí desetinnou čárkou 
s dvojitou přesností. 

 

Instrukce pro práci s řetězci. 
 
PCMPESTRI xmm, xmm2 / m128, imm8 

 Proveďte sbalené porovnání dat řetězce s explicitními délkami, generováním indexu a uložením výsledku do ECX. 
PCMPESTRM xmm1, xmm2 / m128, imm8 

 Proveďte sbalené porovnání dat řetězce s explicitními délkami, generování masky a uložení výsledku do XMM0. 
PCMPISTRI xmm1, xmm2 / m128, imm8 

 Proveďte sbalené porovnání dat řetězce s implicitními délkami, generování indexu a uložení výsledku do ECX. 
PCMPISTRM xmm1, xmm2 / m128, imm8 

 Proveďte sbalené porovnání dat řetězce s implicitními délkami, generování masky a uložení výsledku do XMM0. 
 
 

Vektorové instrukce. 
 
PF2ID mm, mm / m64 

 PF2ID je vektorová instrukce, která převádí vektorový registr obsahující operandy s plovoucí desetinnou čárkou s 
jednoduchou přesností na 32bitová celá čísla pomocí zkrácení. 

 IF (mmreg2/mem64[31:0] >= 2
31

) 
THEN mmreg1[31:0] = 7FFF_FFFFh 

ELSEIF (mmreg2/mem64[31:0] <= –2
31

) 
THEN mmreg1[31:0] = 8000_0000h 

ELSE mmreg1[31:0] = int(mmreg2/mem64[31:0]) 
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IF (mmreg2/mem64[63:32] >= 2
31

) 
THEN mmreg1[63:32] = 7FFF_FFFFh 

ELSEIF (mmreg2/mem64[63:32] <= –2
31

) 
THEN mmreg1[63:32] = 8000_0000h 

ELSE mmreg1[63:32] = int(mmreg2/mem64[63:32])  
PF2IW mmx1,mmx2/mem64 

 Převádí registr obsahující operátory s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na 16bitová celá čísla 
pomocí zkrácení. Argumenty mimo rozsah převedeny pomocí 16bitových celých čísel a jsou nasyceny na největší 
a nejmenší 16bitové celé číslo, v závislosti na jejich znaménku. Všechny výsledky jsou rozšířeny na 32 bitů.  

 if (src [31: 0]> = 2 ^ 15) dest [31: 0] = 00007fffh; 
elseif (src [31: 0] <= -2 ^ 15) cíl [31: 0] = ffff8000h; 
else dest [31: 0] <- int (src [31: 0]); 
if (src [63:32]> = 2 ^ 15) cíl [63:32] = 00007fffh; 
elseif (src [63:32] <= -2 ^ 15) dest [63:32] = ffff8000h; 
else dest [63:32] <- int (src [63:32]); 

 
PFACC mm, mm / m64 
• Skládané balené reálné mm, výsledek v dolním dvojitém slově mm , podobně pro mm / m64 s výsledkem 

umístěným ve vysokém dvojitém slově mm 

 
PFADD mm, mm / m64 

 PFADD je vektorová instrukce, která provádí přidání cílového operandu a zdrojový operand. Oba operandy jsou 
operátory s jednoduchou přesností a plovoucí desetinnou čárkou. 

 mmreg1[31:0] = mmreg1[31:0] + mmreg2/mem64[31:0] 

 mmreg1[63:32] = mmreg1[63:32] + mmreg2/mem64[63:32] 

 
PFMAX mm, mm / m64 

 Nalezení maxima sbalených dat z plovoucí desetinné čárky. V tomto případě je maximální hodnota zadána do 
nejnižšího prvku výstupního operandu a minimální hodnota je vložena do nejvyššího prvku výstupního operandu. 

PFCMPEQ mm, mm / m64 

 vektorová instrukce, která provádí porovnání cílového operandu a zdrojového operandu a generuje všechny bity 
nulové nebo bity FFFF FFFF na základě  výsledku odpovídajícího srovnání. 

 IF (mmreg1[31:0] = mmreg2/mem64[31:0]) 
THEN mmreg1[31:0] = FFFF_FFFFh 

 ELSE mmreg1[31:0] = 0000_0000h 
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 IF (mmreg1[63:32] = mmreg2/mem64[63:32] 
THEN mmreg1[63:32] = FFFF_FFFFh 

 ELSE mmreg1[63:32] = 0000_0000h 
PFCMPGE mm, mm / m64 

 porovnávací příkaz  více nebo rovno zabalená data z plovoucí desetinné čárky. V případě úspěchu jsou všechny 
bity výstupního operandu naplněny těmi a v případě poruchy jsou vyplněny nulami. 

PFCMPGT mm, mm / m64 

 Porovnání příkaz VÍCE zabalených dat z plovoucí desetinné čárky. V případě úspěchu jsou všechny bity výstupního 
operandu naplněny těmi a v případě poruchy jsou vyplněny nulami. 

PFMIN mm, mm / m64 

 Příkaz pro nalezení minima dat s plovoucí desetinnou čárkou. V tomto případě je minimální hodnota zapsána do 
nejnižšího prvku výstupního operandu a maximální hodnota do hlavního prvku výstupního operandu. 

PFMUL mm, mm / m64 

 instrukce s plovoucí desetinnou čárkou.  
 
 
PAVGUSB mm, mm / m64  

 Průměrování povelů zabalených 8bitových dat bez znaménka. Nejprve se vypočte bajtový součet příchozích a 
odchozích operandů (výsledek je 9-bit, takže nedochází k přetečení) a výsledek se pak zvýší o jednu a rozdělí se 
na polovinu. Výsledné hodnoty se zaznamenávají do výstupního operandu. 

PF2ID mm, mm / m64 

 Příkaz k převodu vstupně zabaleného operandu z plovoucí čárky na výstup sbaleného operandu s 32bitovými 
celými čísly. 

PFACC mm, mm / m64 

 Příkaz hromadění dat s plovoucí desetinnou čárkou. Tato akumulace je vyjádřena následujícími vzorci: 

 mm (dest) [31: 0] = mm (dest) [31: 0] + mm (dest) [63:32] 

 mm (dest) [63:32] = mm / m64 (src) [31: 0] + mm / m64 (src) [63:32] 
PFADD mm, mm / m64 

 Příkaz pro přidání dat s plovoucím datem. 
PFRCP mm, mm / m64 

 Příkaz pro přibližný výpočet inverzní hodnoty dat s plovoucí desetinnou čárkou. Přibližná inverzní hodnota (14 
bitů přesnosti namísto 24 bitů) nejnižšího prvku vstupního operandu je vložena do nízkých a vysokých prvků 
výstupního operandu. 

PFRCPIT1 mm, mm / m64 

 Příkaz pro upřesnění dat z plovoucí desetinné čárky. Vypočítá se první mezistupeň Newtonovy iterace. 
PFRCPIT2 mm, mm / m64 

 Příkaz pro upřesnění dat z plovoucí desetinné čárky. Vypočítá se druhý a poslední přechodný iterační krok 
Newtonu. Operace PFRCPIT1 (PFRSQIT1) a PFRCPIT2 se používají po příkazech PFRCP (PFSQRT) pro přesnější 
výsledky (přesnost 24 bitů). 

PFRSQIT1 mm, mm / m64 

 Příkaz k upřesnění hodnoty druhé odmocniny balených dat s plovoucí desetinnou čárkou (1 iterační krok). 
Posledním krokem iterace je PFRCPIT2. 

PFRSQRT mm, mm / m64 

 Příkaz pro výpočet přibližné hodnoty druhé odmocniny dat s plovoucí desetinnou čárkou. Přibližná hodnota (15 
bitů přesnosti namísto 24 bitů) druhé odmocniny nízkého prvku vstupního operandu se zadá do nízkých a 
vysokých prvků výstupního operandu. 

PFSUB mm, mm / m64 

 Příkaz odečíst z dat s plovoucí desetinnou čárkou. 
PFSUBR mm, mm / m64  

 Příkaz odčítání s plovoucí desetinnou čárkou: 

 mm (dest) [31: 0] = mm / m64 (src) [31: 0] - mm (dest) [31: 0] 

 mm (dest) [63:32] = mm / m64 (src) [63:32] - mm (dest) [63:32] 
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PMADDWD mm1,mm2/m64  
PMADDWD xmm1,xmm2/m128 

 Považuje své dva vstupy za vektory podepsaných slov. Vynásobí odpovídající prvky dva operandy, což dává 
výsledky dvojitého slova. Ty se pak sčítají ve dvojicích a ukládají se jako cílový operand. 

PMVGEZB mm,m64 

 Tato instrukce zkopíruje odpovídající paketový byte ze zdrojového operandu do cílového operandu, pokud je 
cílový operandový byte větší než 0 a provede zpracování pro každý z 8 bytů v paketu. 

PMVZB mm,m64 

 Podmíněně přesuňte zabalený bajt z paměti na zabalený bajt v registru MMI, pokud je zabalený byte v 
implicitním registru MMI nula. 

PMVNZB mm,m64 

 Podmíněně přemístěte zabalený bajt z paměti na bajt v registru MMI, pokud není zabalený byte v implicitním 
registru MMI nula. 

PMVLZB mm,m64 

 Podmíněně přesuňte zabalený bajt z paměti na zabalený bajt v registru MMI, pokud je zabalený byte v 
implicitním registru MMI menší než nula. 

PMVGEZB mm,m64 

 Podmíněně přesuňte zabalený bajt z paměti na zabalený bajt v registru MMI, pokud je zabalený byte v 
implicitním registru MMI větší nebo rovna nule. 

 
 

 
 
PUNPCKHBW mm, mm / m64 

 Rozbalte a proložte bajty s vysokým řádem od mm a mm / m64 do mm . 
PUNPCKHBW xmm1 , xmm2 / m128 

 Rozbalte a proložte bajty vysokého řádu z xmm1 a xmm2 / m128 do xmm1 . 

 
PUNPCKHDQ mm, mm / m64 

 Rozbalte a proložte dvojitá slova vysokého řádu od mm a mm / m64 do mm . 
PUNPCKHDQ xmm1 , xmm2 / m128 

 Rozbalte a proložte dvojitá slova vysokého řádu z xmm1 a xmm2 / m128 do xmm1 . 
 
XGETBV 

 Přečte obsah rozšířeného řídicího registru (XCR) specifikovaného v registru ECX do registrů EDX: EAX. (Na 
procesorech, které podporují architekturu Intel 64, 32 bitů RCX s vysokým řádem je ignorováno.) Registr EDX je 
načten s 32 bity XCR s vysokým řádem a registr EAX je načten s 32 bity s nízkou objednávkou . (U procesorů, které 
podporují architekturu Intel 64, je vyřazeno 32 bitů každého z RAX a RDX s vysokým řádem.) Pokud je v čtecím 
XCR implementováno méně než 64 bitů, hodnoty vrácené do EDX: EAX v neimplementovaných bitových 
umístěních jsou nedefinovány. 

  
XRSTOR mem 
XRSTOR64 mem 

 Provádí úplnou nebo částečnou obnovu komponent stavu procesoru z oblasti XSAVE umístěnou na adrese paměti 
určené zdrojovým operandem. Implicitní pár registru EDX: EAX určuje 64bitovou masku instrukcí. Obnovené 
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specifické stavové komponenty odpovídají bitům nastaveným v bitmapě požadovaného prvku (RFBM), což je 
logická hodnota AND systému EDX: EAX a XCR0. 

XRSTORS mem 
XRSTORS64 mem 

 Provádí úplnou nebo částečnou obnovu komponent stavu procesoru z oblasti XSAVE umístěnou na adrese paměti 
určené zdrojovým operandem. Implicitní pár registru EDX: EAX určuje 64bitovou masku instrukcí. Obnovené 
specifické stavové komponenty odpovídají bitům nastaveným v bitmapě požadovaného znaku (RFBM), což je 
logická hodnota AND systému EDX: EAX a logického OR XCR0 s IA32_XSS MSR. XRSTORS mohou být prováděny 
pouze v případě, že CPL = 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PSWAPD mm0, mm1 

 Instrukce PSWAPD swapy (obrátí) pořadí dvou 32-bitových hodnot ve druhém operandu a 

 zapíše každou zaměněnou hodnotu do odpovídajícího dvojitého slova cíle. PSWAPD je užitečný například v 
násobení komplexních čísel, ve kterém prvky jednoho zdrojového operandu musí být zaměněny  PSWAPD 
podporuje nezávislé zdrojové a výsledkové operandy, takže může také provádět funkci load. 

 
 
 

Instrukce pro šifrování. 
 
AESDEC xmm1, xmm2/m128 
VAESDEC xmm1, xmm2, xmm3/m128 

 Proveďte jedno kolo dešifrovacího toku AES pomocí ekvivalentní inverzní šifry, pracující na 128bitových datech 
(stavu) z xmm1 se 128bitovým kulatým klíčem z xmm2 / m128. 

AESDECLAST xmm1, xmm2/m128 
VAESDECLAST xmm1, xmm2, xmm3/m128 

 Proveďte poslední kolo dekódovacího toku AES pomocí ekvivalentní inverzní šifry, pracující na 128bitových 
datech (stavu) z xmm1 se 128bitovým kulatým klíčem z xmm2 / m128. 

AESENC xmm1, xmm2/m128 
VAESENC xmm1, xmm2, xmm3/m128 

 Proveďte jedno kolo šifrovacího toku AES, pracující na 128bitových datech (stavu) z xmm1 se 128bitovým 
kulatým klíčem z xmm2 / m128. 

AESENCLAST xmm1, xmm2/m128 
VAESENCLAST xmm1, xmm2, xmm3/m128 

 Proveďte poslední kolo toku šifrování AES, které pracuje na 128bitových datech (stavu) z xmm1 se 128bitovým 
kulatým klíčem z xmm2 / m128. 

AESIMC xmm1, xmm2/m128 
VAESIMC xmm1, xmm2/m128 
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 Proveďte poslední kolo toku šifrování AES, které pracuje na 128bitových datech (stavu) z xmm1 se 128bitovým 
kulatým klíčem z xmm2 / m128. 

AESKEYGENASSIST xmm1, xmm2/m128, imm8 
VAESKEYGENASSIST xmm1, xmm2/m128, imm8 

 Proveďte poslední kolo toku šifrování AES, které pracuje na 128bitových datech (stavu) z xmm1 se 128bitovým 
kulatým klíčem z xmm2 / m128. 

PCLMULQDQ xmm1, xmm2 / m128, im8 

 Násobení jednoho čtyřúhelníku xmm1 bez přenášení jedním kvadrokem xmm2 / m128 ukládá 128bitový výsledek 
do xmm1 . Okamžitý se používá k určení, která quadwords xmm1 a xmm2 / m128 by měla být použita. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Základní registry pro programy x86. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 108 

Základní spouštěcí prostředí  pro X86. 
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Registry pro programy x64. 
 

 
 
1* 
V 64bitovém režimu: CS, DS, ES, SS jsou považovány za každý segment segmentu 0, bez ohledu na hodnotu 
přidruženého základně deskriptoru segmentu. Tím se vytvoří plochý adresní prostor pro kód, data a 
zásobník. Výjimkou jsou FS a GS. 
Oba segmentové registry mohou být použity jako další základní registry ve výpočtech lineární adresy          
(v adresování lokálních dat a určitých datových struktur operačního systému). 
I když je segmentace obecně zakázána, zatížení registru segmentů může způsobit, že procesor bude 
vykonávat asistence přístupu k segmentům. Během těchto činností budou povolené procesory stále 
provádět většinu starých kontrol načtené hodnoty (i když kontroly nejsou použitelné v 64bitovém režimu). 
Tyto kontroly jsou nutné, protože segment registr načtený v 64bitovém režimu může používat aplikace 
běžící v režimu kompatibility. 
Limitní kontroly pro CS, DS, ES, SS, FS a GS jsou v 64bitovém režimu deaktivovány. 
      

 

 
   2*     

V 64bitovém režimu je EFLAGS rozšířen na 64 bitů a nazývá se RFLAGS. Horní 32 bitů registru RFLAGS je 
rezervován. Dolních 32 bitů RFLAGS je stejné jako EFLAGS.     

 

 
 
3*     
V 64bitovém režimu se registr RIP stává ukazatelem instrukce. Tento registr obsahuje 64bitový ofset 
dalšíinstrukce, která má být provedena. 64bitový režim také podporuje techniku zvanou relativní 
adresování RIP. Pomocí této techniky efektivní adresa je určena přidáním posunu k RIP další instrukce.  

 



Easy Code 2.02 – X86, X64  použitelné instrukce. 
 

 111 

INTEL® 64 AND IA-32 ARCHITECTURES . 
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Základní spouštěcí prostředí pro X64. 
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