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Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Systemy Liczbowe

Pamięć komputera składa się z liczb. Pamięć komputera nie przechowuje tych liczb dziesiętnie
(podstawa 10). Ponieważ to wielce upraszcza, komputery przechowują wszystkie informacje w formacie
binarnym (podstawa 2). Najpierw popatrzmy na system dziesiętny.

1.1.1 System Dziesiętny

Podstawa dziesiętna liczb składa się z 10 możliwych cyfr (0-9). Każda cyfra liczby ma  potęgę 10
skojarzoną z jej pozycją w liczbie. Na przykład:

234 = 2 x 102+ 3 x101 + 4 x100

1.1.2 System Dwójkowy
Podstawa dwójkowa składa się z dwóch możliwych cyfr (0 i 1). Każda cyfr liczby ma potęgę 2

skojarzoną z jej pozycją w liczbie (Pojedyncza cyfra binarna jest nazywana bitem). Na przykład:
110012 =  1 x24 +1 x23 + 0 x22 + 0 x21 + 1 x20

 =   16 + 8 + 1
 =    25

     Pokażę jak liczba dwójkowa może być skonwertowana do liczby dziesiętnej. Tablica 1.1 pokazuje jak
pierwszych kilka liczb binarnych jest skonwertowanych.

Rysunek 1.1 pokazuje jak są dodawane pojedyncze cyfry binarne (tj. bity)
Tu mamy przykład:

Dziesiętnie Binarnie Dziesiętnie Binarnie
0 0000 8 1000
1 0001 9 1001
2 0010 10 1010
3 0011 11 1011
4 0100 12 1100
5 0101 13 1101
6 0110 14 1110
7 0111 15 1111

Tablica 1.1 Konwersja  liczb dziesiętnych 0 do 15 na liczby binarne

       Żadnego poprzedniego przeniesienia           Poprzednie przeniesienie
0 0 1 1 0 0 1 1

          +0 1 0 1           +0 1 0 1
---------------------------------- -----------------------------
0 1 1 0 1 0 0 1

c c c c



Rysunek 1.1 Dodawanie binarne (c oznacza przeniesienie)

110112
                     +100012

---------
            1011002

Rozważmy poniższe dzielenie binarne:
11012 ٪ 102 = 1102 r 1 

Pokazuje to, że dzielenie przez dwa,   dwójkowo przesuwa wszystkie bity w prawo o jedną pozycję i przenosi bit
najbardziej na prawo do reszty. (Analogicznie dzielenie przez dziesięć w systemie dziesiętnym przesuwa
wszystkie cyfry dziesiętne w prawo o jeden i przenosi najbardziej na prawo cyfrę do reszty). Fakt ten może być
zastosowany do konwersji liczby dziesiętnej do jej binarnego odpowiednika, jak pokazano na rysunku 1.2.
Metoda ta znajduje najpierw cyfrę najbardziej na prawo, cyfra ta jest nazywana najmniej znaczącym bitem.
Cyfra najbardziej na lewo jest nazywana najbardziej znaczącym bitem. Podstawowa  jednostka pamięci składa
się z 8 bitów i jest nazywana bajtem.

1.1.3 System Heksadecymalny

Liczby heksadecymalne stosują podstawę szesnastkową. System szesnastkowy (lub w skrócie hex)
może być zastosowany jako skrót dla liczb binarnych. Hex ma 16 możliwych cyfr.

Zatem

Rysunek 1.2 Konwersja dziesiętna

Rysunek 1.3
 To tworzy problem ponieważ nie ma symboli dla zastosowania dla tych dodatkowych cyfr powyżej 9. Przyjęto,
że, są stosowane litery dla tych dodatkowych cyfr. Te 16 cyfr hex to 0 – 9 potem A, B, C, D, E i F. Cyfra A jest
odpowiednikiem 10 w systemie dziesiętnym, B 11, itd.. Każda cyfra ,która jest liczbą hex ma podstawę potęgi
16 z nią skojarzoną. Przykład:

2BD16 =  2 x 162 + 11 x 161 + 13 x 160

           =   512 + 176 + 13
           =   701

Konwertując z systemu dziesiętnego na hex, używamy tych samych sposobów , które były zastosowane dla
konwersji binarnej, z wyjątkiem tego, że dzielimy przez 16. Zobacz na przykład rysunek 1.3

Tak więc, 539 = 24D16. Powód dla którego system heksadecymalny jest użyteczny jest taki, że  jest to
bardzo prosty sposób  konwersji pomiędzy  systemem heksadecymalnym a binarnym  Liczby binarne szybko

Dziesiętnie          Binarnie
25 ÷ 2 = 12 r 1 11001 ÷ 10 = 1100 r 1
12 ÷ 2 = 6 r 0   1100 ÷ 10 = 110 r 0
  6 ÷ 2 = 3 r 0     110 ÷ 10 = 11 r 0
  3 ÷ 2 = 1 r 1       11 ÷ 10 = 1 r 1
  1 ÷ 2 = 0 r 1             1 ÷ 10 = 0 r 1    

             Zatem 2510 = 110012.

589 ÷ 16 = 36 r 13
 36 ÷ 16   = 2 r 4
   2 ÷ 16 =  0 r 2

Zatem 589 = 24D16.



stają się duże i nieporęczne. System heksadecymalny dostarcza dużo bardziej zwartego sposobu przedstawiania
liczb binarnych.

Konwersja liczby hex na liczbę binarną, to po prostu konwersja każdej cyfry hex na  czterobitową
liczbę binarną. Na przykład, 24D16 jest skonwertowane do  0010 0100 11012. Zauważ, że ważne są początkowe
zera czterech bitów. Konwertowanie z systemu binarnego na hex jest prawie tak samo łatwe. Właściwie robimy
odwrotną konwersję. Konwertujemy każdą czterobitową część liczby binarnej na hex. Pamiętaj, że zaczynamy
od prawego końca, a nie lewego końca liczby binarnej. Przykład:

110 0000 0101 1010 0111 11102
   6     0             5           A         7              E16
Czterobitowa liczba jest nazywana nibblem. A zatem każda cyfra hex odpowiada nibblowi. Dwa nibble

tworzą bajt a więc bajt może być przedstawiany jako  dwie cyfry liczby heksadecymalnej. Wartość bajtu mieści
się w zakresie od 0 do 11111111 w systemie binarnym, 0 do FF w systemie heksadecymalnym i od 0 do 255 w
systemie dziesiętnym.

1.2 Organizacja Komputera

1.2.1 Pamięć

Podstawową jednostką pamięci jest bajt. Komputer z  32 MB RAM’u może przechować, mniej więcej,
32 miliony  bajtów informacji. Każdy bajt jest określony przez unikalną liczbę, znaną jako jego adres, jak
pokazuje  rysunek 1.4.

Rysunek 1.4 : Adres pamięci
Wszystkie dane w pamięci są numeryczne. Znaki są przechowywane poprzez zastosowanie kodu znaku.

PC stosuje najpowszechniejszy kod znaku znany jako ASCII . Często pamięć jest używana w większych
kawałkach niż pojedynczy bajt. Nazwy nadane tym większym częścią pamięci są pokazane w tabeli 1.2.

Słowo 2 bajty
Podwójne słowo 4 bajty
Poczwórne słowo 8 bajtów
Paragraf 16 bajtów

Tablica 1.2: Jednostki pamięci

1.2.2 CPU

Centralna Jednostka Przetwarzająca (CPU) jest sprzętem, który bezpośrednio wykonuje instrukcje.
Instrukcje, które wykonuje CPU są generalnie bardzo proste. Instrukcje mogą wymagać danych które działają na
specjalnych komórkach pamięci w samym CPU zwanych rejestrami. CPU może uzyskać dostęp do danych w
rejestrach dużo szybciej niż do danych w pamięci RAM. Jednakże, liczba rejestrów w CPU jest ograniczona,
dlatego programista musi ostrożnie przetrzymywać tylko bieżące używane dane w rejestrach.

Instrukcje wykonywane  przez CPU stanowią język maszynowy CPU. Programy maszynowe mają dużo
bardziej podstawową strukturę niż  języki wysokiego poziomu. Instrukcje języka maszynowego są kodowane
jako surowe liczby, a nie w przyjaznym formacie tekstowym. CPU musi być zdolny do zdekodowania celu
działania instrukcji bardzo szybko aby sprawnie działać. Język maszynowy jest zaprojektowany  właśnie w tym
celu a nie po to by być łatwo rozszyfrowanym przez ludzi. Programy napisane w innych językach muszą być
skonwertowane do „rodzonego” języka maszynowego CPU dla uruchomienia na komputerze. Kompilator jest
programem ,który tłumaczy program napisany w języku programowania na język maszynowy właściwej
architektury komputera. Ogólnie, każdy typ CPU ma swój własny unikalny język maszynowy. Jest to jeden z
powodów dlaczego programy napisane na Mac’a nie działają na PC typu IBM.

Adres 0 1 2 3 4 5 6 7
Pamięć 2A 45 B8 20 8F CD 12 2E



1.2.3 Rodzina CPU 80x86

Pecety typu IBM zawierają CPU z rodziny Intela 80x86 (lub ich klony). CPU w tej rodzinie wszystkie
mają wspólne cechy wliczając w to bazowy język maszynowy. Jednakże , ostatni członkowie wielce poprawili te
cechy.

8088, 8086: Te CPU  z punktu widzenia programisty są identyczne. Były to CPU używane w najwcześniejszych
PC. Dostarczały kilu 16 bitowych rejestrów: AX,BX, CX,DX, SI, DI, BP, SP,CS, DS., SS, ES,IP, FLAGS.
Udostępniały one tylko jeden megabajt pamięci i działały tylko w trybie rzeczywistym. W trybie tym program
może uzyskać dostęp do adresu pamięci nawet w pamięci innych programów! Czyni to debuggowanie i ochronę
bardzo trudnymi. Również pamięć programu musi być podzielona na segmenty. Każdy segment nie może być
podzielony na więcej niż 64Kb.

80286:Te CPU były używane w pecetach klasy AT. Dodały one kilka nowych instrukcji do bazowego języka
maszynowego 8088/8086. Jednakże, ich nową główną cechą był 16 bitowy tryb chroniony. W trybie tym, można
uzyskać dostęp do 16 megabajtów i chronić programy przed dostępem  z innej pamięci. Jednakże programy są
jeszcze dzielone na segmenty, które nie mogą być większe niż 64Kb.

80386:Te CPU wielce poprawiły 80286. Po pierwsze, rozszerzyły wiele z rejestrów do przechowywania 32
bitów (EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP,EIP) i dodały dwa nowe 16 bitowe rejestry FS i GS.
Dodały również

AX
AH AL

Rysunek 1.5: rejestr AX

nowy 32 bitowy tryb chroniony. W trybie tym, można uzyskać dostęp do 4 gigabajtów. Programy są znów
dzielone na segmenty, ale teraz każdy segment może również być poszerzony do rozmiarów 4 gigabajtów!

80486/Pentium/Pentium Pro: Ci członkowie rodziny 80x86 dodali bardzo niewiele nowych cech.  Głownie
przyspieszone zostało wykonywanie instrukcji.

Pentium MMX: procesor  ten dodał instrukcje MMX (MultiMedia eXtension) do Pentium. Instrukcje te mogą
przyspieszać operacje graficzne.

Pentium II: Jest to procesor Pentium Pro z dodanymi instrukcjami MMX (Pentium III jest zasadniczo szybszym
Pentium II)

1.2.4 16 bitowe rejestry 8086

Oryginalne CPU 8086 dostarczały czterech 16 bitowych rejestrów ogólnego przeznaczenia: AX, BX,
CX i DX. Każdy z tych rejestrów mógł być rozbity na dwa 8 bitowe rejestry. Na przykład rejestr AX mógł być
rozbity na rejestry AH i AL jak pokazuje rysunek 1.5. rejestr AH zawiera  górne (lub wyższe) 8 bitów AX a AL
zawiera niższe 8 bitów AX. Często AH i AL są używane jako niezależne jednobajtowe rejestry; jednakże ważne
jest  uświadomienie sobie jeden rzeczy, one nie są niezależne od AX. Zmiana wartości AX powoduje zmianę
AH i AL i vice versa. Rejestry ogólnego przeznaczenia są używane przez wiele instrukcji przemieszczenia i
arytmetycznych.

Są dwa 16-bitowe rejestry indeksowe : SI i SI. Są one często używane jako wskaźniki, ale mogą być
używane do tych samych celów jak rejestry ogólne. Jednakże, nie mogą być rozłożone na rejestry 8 bitowe.

16 bitowe rejestry BP i SP są używane do wskazywania danych na stosie języka maszynowego. Będzie
to omawiane później.

16 bitowe rejestry CS, DS., SS i ES są rejestrami segmentowymi, Określają jaka pamięć jest używana
dla różnych części programu. CS oznacza Segment Kodu, DS. Segment Danych, SS Segment Stosu a ES
Segment Dodatkowy. ES jest używany jako czasowy rejestr segmentowy. Szczegóły o tych rejestrach są zawarte
w sekcji 1.2.6 i 1.2.7



Rejestr wskaźnika instrukcji (IP)  jest używany z rejestrem CS do śledzenia adresu następnej instrukcji
do wykonania przez CPU. Normalnie, kiedy instrukcja jest wykonywana, IP jest wykorzystany do wskazania
następnej instrukcji w pamięci

Rejestr FLAGS przechowuje ważne informacje o wynikach poprzednich instrukcji. Te wyniki są
przechowywane jako pojedyncze bity w rejestrze. Na przykład, bit Z wynosi 1 jeśli wynik poprzedniej instrukcji
wyniósł zero lub 0 jeśli nie zero. Nie wszystkie instrukcje modyfikują bity we FLAGS, zajrzyj do tabel w
dodatku aby zobaczyć jakie pojedyncze instrukcje wpływają na  rejestr FLAGS

1.2.5 32 bitowe rejestry 80386

80386 i późniejsze procesory mają rozszerzone rejestry. Na przykład, 16 bitowy rejestr AX jest
rozszerzony do 32 bitów. Będący kompatybilny wstecz, AX jeszcze odnosi się do rejestru 16 bitowego a EAX
jest stosowane do odniesienia do rozszerzonego 32 bitowego rejestru. AX jest 16 niższymi bitami EAX tak jak
AL jest niższymi 8 bitami AX (i EAX). Nie ma sposobu uzyskania bezpośredniego dostępu do górnych  16
bitów EAX.

Rejestry segmentowe są jeszcze 16 bitowe w 80386. Są również dwa nowe rejestry segmentowe: FS i
GS. Ich nazwy nie znaczą niczego. Są one tymczasowymi rejestrami segmentowymi (jak ES).

Jedna z definicji terminu  word  odnosi się do rozmiaru  rejestrów danych CPU. Dla rodziny 80x86,
termin ten jest teraz trochę mylący. W Tabeli 1.2 widać ,że word jest zdefiniowane jako dwu bajtowe (lub 16
bitowe). Było takie znaczenie wtedy kiedy po raz pierwszy stworzono 8086. Kiedy stworzono 80386,
postanowiono pozostawić definicję word nie zmienioną, pomimo, że zmienił się rozmiar rejestru.

1.2.6 Tryb rzeczywisty

W trybie rzeczywistym, pamięć jest ograniczona tylko do jednego megabajta (220 bajtów). Poprawny
zakres adresów (w hex) od 00000 do FFFFF. Adresy te wymagają liczby 20 bitowej. Oczywiście, liczba 20
bitowa nie mieści się, w żadnym 16 bitowym rejestrze 8086. Intel rozwiązał ten problem poprzez zastosowanie
dwóch 16 bitowych wartości określających adres. Pierwsza 16 bitowa wartość jest nazywana selektorem.
Wartości selektora muszą być przechowywane w rejestrach segmentowych. Druga 16 bitowa wartość jest
nazywana offsetem. Fizyczny adres odnoszący się przez parę 32 bitową selektor:offset jest wyliczany według
formuły

16 * selektor + offset
Mnożenie przez 16 w hex jest łatwe ,właściwie dodajemy 0 z prawej strony liczby. Na przykład fizyczny adres
odnoszący się przez 047C:0048 jest dany przez:

047C0
+0048
--------
04808

W efekcie, wartość selektora jest liczbą paragrafu (zobacz Tabela 1.2)
Rzeczywisty adres segmentowy ma wady:
• Pojedyncza wartość selektora może tylko odnosić się do 64KB pamięci (górne ograniczenie 16

bitowego offsetu). A co, jeśli program ma dużo więcej niż 64K kodu? Pojedyncza wartość w CS
może nie być wykorzystana dla całkowitego wykonania programu. Program musi być podzielony
na części (nazywane segmentami) mniejsze niż 64K. Kiedy wykonujemy przeniesienie z jednego
segmentu do innego, wartość CS musi się zmienić. Podobne problemy pojawią się przy dużej ilości
danych w rejestrze DS.  To może być bardzo  niewygodne!

• Każdy bajt w pamięci nie ma unikalnego adresu segmentowego. Do adresu fizycznego 04808
możemy odnosić się przez 047C:0048, 047D:0038,047E:0028 lub 047B:0058. Może to
skomplikować porównanie adresów segmentowych.

1.2.7 16 bitowy tryb chroniony

W 16 bitowym trybie chronionym 80286, wartości selektora są interpretowane zupełnie inaczej niż w
trybie rzeczywistym. W trybie rzeczywistym , wartość selektora jest liczbą paragrafu pamięci fizycznej. W
trybie chronionym, wartość selektora jest indeksem do tablicy deskryptorów. W obu trybach, programy są
dzielone na segmenty. W trybie rzeczywistym, segmenty te są na stałych pozycjach w pamięci fizycznej a
wartość selektora oznacza numer paragrafu początku segmentu. W trybie chronionym, segmenty nie są na
stałych pozycjach w pamięci fizycznej. Faktycznie, one nie muszą być wcale w pamięci!



Tryb chroniony stosuje technikę zwaną pamięcią wirtualną. Podstawowym zamysłem systemu pamięci
wirtualnej jest tylko trzymanie danych i kodu w pamięci tych programów, które są  obecnie używane. Inne dane
i kod są przechowywane czasowo na dysku dopóki znowu nie będą potrzebne. W 16 bitowym trybie
chronionym, segmenty są przenoszone pomiędzy pamięcią a dyskiem jeśli jest taka potrzeba. Kiedy segment jest
zwracany do pamięci z dysku, jest bardzo prawdopodobne, że zostanie odłożony w inne miejsce pamięci niż był
przed przesunięciem na dysk. Wszystko to jest robione niezauważenie przez system operacyjny. Program nie
musi być napisany odmiennie dla pracy z pamięcią wirtualną.

W trybie chronionym każdy segment jest przydzielony do wejścia w tablicy deskryptorów. To wejście
ma wszystkie informacje, które system musi wiedzieć o segmencie. Te informacje zawierają :  czy jest obecnie
w pamięci; jeśli w pamięci, gdzie jest; zezwolenie na dostęp (np. read – only) Indeks wejścia segmentu jest
wartością selektora, która jest przechowywana w rejestrach segmentowych.

Jedną dużą wadą 16 bitowego trybu chronionego jest to, że offsety są jeszcze 16 bitowymi
wielkościami. Jako konsekwencja tego, rozmiar segmentu jest ograniczony  do 64KB. To czyni stosowanie
dużych tablic problematycznym!

1.2.8 32 bitowy tryb chroniony
80386 wprowadził 32 bitowy tryb chroniony.  Są dwie zasadnicze różnice pomiędzy 386 32 bitowym a

286 16 bitowym trybem chronionym:

1. Offsety są rozszerzone do 32 bitów. Pozwala to na offsety w zakresie do  4 miliardów. A zatem,
segmenty mogą mieć rozmiar do 4 gigabajtów.

2. Segmenty mogą być dzielone na małe, 4kb  jednostki zwane stronicami. System pamięci wirtualnej
pracuje teraz ze  stronicami zamiast segmentami. To znaczy ,że tylko część segmentu może być w
pamięci w jednym czasie. W 286 16 bitowym trybie albo cały segment jest w pamięci albo nic. Nie
jest to praktyczne ze względu na duże segmenty, które pozwalają na tryb32 bitowy.

W Windows 3.x, tryb standardowy odnosił się do 286 16 bitowego trybu i  trybu rozszerzonego odnoszącego się
do trybu 32 bitowego. Windows 9x, Windows NT/2000/XP, OS/2 i Linux wszystkie pracują w stronicowanym
32 bitowym trybie chronionym.

1.2.9 Przerwania

Czasami zwykły tok pracy  programu musi być przerwany dla działania zdarzeń, które wymagają
natychmiastowej odpowiedzi. Sprzęt komputerowy dostarcza mechanizmu nazywanego przerwaniami dla
obsługi tych zdarzeń. Na przykład, kiedy mysz jest poruszana , sprzętowe przerwanie myszy bieżącego
programu obsługuje poruszenie myszy (ruch kursora itp.). Przerwania powodują, ze sterowanie zostaje
przekazane do podprogramu obsługi przerwań. Podprogramy obsługi przerwań są podprogramami, które działają
przy przerwaniach. Każdy typ przerwania  ma przydzieloną liczbę całkowitą. Na początku pamięci fizycznej
rezyduje tablica wektorów przerwań, która zawiera adresy segmentowe podprogramów obsługi przerwań.
Numer przerwania  jest zasadniczo indeksem tej tablicy.

Przerwania zewnętrzne są  wnoszone z zewnątrz CPU. (Mysz jest przykładem tego typu) .Wiele
urządzeń I/O wprowadza przerwania (np. klawiatura, timer, dyski, CD-ROM i karta dźwiękowa). Wewnętrzne
przerwania są wprowadzane wewnątrz CPU albo jako błąd albo jako instrukcja przerwania. Błędy przerwań są
również nazywane pułapkami. Przerwania generowane z instrukcji przerwań są nazywane przerwaniami
programowymi. DOS używa tych typów przerwań dla implementacji swojego API  (Application Programming
Interface – interfejs programowy aplikacji). Większość nowoczesnych systemów operacyjnych (takich jak
Windows i UNIX) używa interfejsu opartego na C.

Wiele podprogramów obsługi przerwań zwraca sterowanie z powrotem do przerwanego programu
kiedy się kończą. Przywracają wszystkim rejestrom te same wartości jakie miały przed wystąpieniem
przerwania. Tak więc przerwany program działa jak gdyby nic się nie wydarzyło (z wyjątkiem zagubienia
jakichś cykli CPU). Pułapki generalnie nie zwracają. Często przerywają program.

1.3  Język Asemblera

1.3.1 Język maszynowy

Każdy typ CPU rozumie swój własny język maszynowy. Instrukcje w języku maszynowym są liczbami
przechowywanymi jako bajty w pamięci. Każda instrukcja ma swój własny unikalny kod numeryczny zwany



kodem operacji lub opcodem w skrócie. Instrukcje procesorów 80x86 różnią się rozmiarami. Opcod jest zawsze
na początku instrukcji. Wiele instrukcji również zawiera dane (np. stałe lub adresy) używane przez instrukcje.

Język maszynowy jest bardzo trudny do programowania bezpośrednio. Rozszyfrowanie znaczenia
instrukcji kodowanych numerycznie jest nużące dla człowieka. Na przykład, instrukcja która mówi, żeby dodać
rejestry EAX i EBX razem  i przechować wynik w EAX jest kodowana przez poniższy kod hex:

03 C3
Jest to mało oczywiste. Na szczęście, program zwany asemblerem może wykonać tą nużąca pracę za

programistę.

1.3.2 Język asemblera

Program w języku asemblera jest przechowywany jako tekst (podobnie jak program w języku
wysokiego poziomu). Każda instrukcja asemblerowa przedstawia dokładnie jedną instrukcję maszynową. Na
przykład, instrukcja dodawania opisana powyżej, będzie przedstawiona w języku asemblera jako:

add eax, ebx
Tu znaczenie tej instrukcji jest dużo wyraźniejsze niż kod maszynowy. Słowo add jest mnemonikiem dla
instrukcji dodawania. Ogólna postać instrukcji asemblera to:

mnemonik operand(y)
Asembler jest programem, który odczytuje tekst pliku z instrukcjami asemblerowymi i konwertuje je na

kod maszynowy. Kompilatory są programami, które robią podobną konwersję dla języków wysokiego poziomu.
Asembler jest dużo prostszy niż kompilator. Każda instrukcja języka asemblera bezpośrednio przedstawia
pojedynczą instrukcję maszynową. Instrukcje języków wysokiego poziomu są dużo bardziej złożone i mogą
wymagać dużo więcej instrukcji maszynowych.

Inną ważną różnicą pomiędzy asemblerem a językami wysokiego poziomu jest to, że ponieważ różne
typy CPU mają swoje własne języki maszynowe, mają również swoje własne języki asemblerowe. Przenoszenie
programów asemblerowych pomiędzy różnymi architekturami komputerowymi jest dużo bardziej trudniejsze niż
w języku wysokiego poziomu.

Przykłady w tej książce wykorzystują Netwide Assembler lub w skrócie NASM. Jest łatwo dostępny w
Internecie. Dużo bardziej powszechnymi asemblerami są Microsoft’s Assembler lub Borland’s Assembler
(TASM). Istnieje kilka różnic w składni asemblera dla MASM/TASM i NASM.

1.3.3 Operandy instrukcji

Instrukcje kodu maszynowego mają różną liczbę i typ operandów; jednakże, ogólnie, każda instrukcja
sama ma stałą liczbę operandów (od 0 do 3). Operandy mogą być następujących typów:

rejestr:  te operandy odnoszą się bezpośrednio do zawartości rejestrów CPU
pamięć: te odnoszą się do danych w pamięci. Adres danych może być stałą niezmienną dla instrukcji lub może
być obliczony przy zastosowaniu wartości rejestrów .Adresy są zawsze przesunięciem od początku segmentu.
bezpośrednia: są to stałe wartości, które są wypisane w samej instrukcji. Są one przechowywane w samej
instrukcji ( w segmencie kodu) a nie w segmencie danych.
niejawne: operandy te nie są wyraźnie pokazywane. Na przykład instrukcja inkrementacji dodaje jeden do
rejestru lub pamięci. Jeden jest niejawne.

1.3.4 Podstawowe instrukcje

Najbardziej podstawową instrukcją jest instrukcja MOV. Przesuwa ona dane z jednej lokacji do innej
(podobnie jak operator przypisania w językach wysokiego poziomu). Pobiera dwa operandy:

mov przeznaczenie, źródło

Dana wyszczególniona przez źródło jest kopiowana do przeznaczenia. Jedynym ograniczeniem jest to, że oba
operandy nie mogą być operandami pamięci. To wskazuje inne dziwactwo asemblera. Często są nieco
przypadkowe zasady dotyczące tego jak różne instrukcje są stosowane. Operandy muszą być również tego
samego rozmiaru. Wartość AX nie może być przechowana w BL.

Tu mamy przykład (średnik zaczyna komentarz):

mov eax, 3 ;przechowuje 3 w rejestrze EAX (3 jest operandem bezpośrednim)
mov bx, ax ;przechowuje wartość AX w rejestrze BX



Instrukcja ADD jest stosowana do dodawania liczb całkowitych

add eax, 4 ; eax = eax + 4
add al, ah ;al = al + ah

Instrukcja SUB odejmuje liczby całkowite

sub bx, 10 ;bx = bx – 10
sub ebx, edi ;ebx = ebx – edi

Instrukcje INC i DEC zwiększają i zmniejszają wartości o jeden. Ponieważ jeden jest  operandem
niejawnym, kod maszynowy dla INC i DEC jest mniejszy niż dla odpowiadających instrukcji ADD i SUB

inc ecx ;ecx++
dec dl ;dl—
1.3.5 Dyrektywy

Dyrektywa jest częścią asemblera nie CPU. Generalnie służą one do instruowania asemblera aby coś
zrobił lub informowania asemblera o czymś. Nie są one tłumaczone na kod maszynowy. Popularne zastosowanie
dyrektyw to:

• definiowanie stałych
• definiowanie pamięci do przechowania danych
• grupowania pamięci do segmenty
• warunkowe zawieranie kodu źródłowego
• zawierania innych plików

Kod NASM’a przechodzi przez preprocesor podobnie jak C. Ma wiele podobnych instrukcji preprocesora jak C.
Jednakże dyrektywy preprocesora NASM’a zaczynają się znakiem % zamiast # jak w C.

Dyrektywa equ

Dyrektywa equ może być zastosowana dla definiowania symbolu. Symbole są nazwami stałych, które
mogą być użyte w programie asemblerowym. Format:

Symbol equ           wartość
Wartość symboli nie może być redefiniowane później.

Jednostka Litera
Bajt
Słowo
Podwójne słowo
Poczwórne słowo
Dziesięć bajtów

B
D
D
Q
T

Tablica 1.3: Litery dla dyrektyw RESX i DX

Dyrektywa  %define

Dyrektywa ta jest podobna do dyrektywy #define  w C. Jest powszechnie stosowana do definiowania
stałych makr podobnie jak w C.

%define   SIZE  100
mov eax, SIZE

Powyższy kod definiuje makro nazwane SIZE i pokazuje jego zastosowanie w instrukcji MOV. Makra są
bardziej elastyczne niż symbole na dwa sposoby. Makra mogą być redefiniowane i mogą być czymś więcej iż
tylko stałymi liczbami.

Dyrektywy danych



Dyrektywy danych są używane w segmencie danych do definiowania miejsca dla pamięci. Są dwa
sposoby w jaki pamięć może być zarezerwowana. Pierwszy sposób to tylko definiowanie miejsca dla danych;
drugi sposób definiowanie miejsca i inicjalizowanie wartością. Pierwsza metoda stosuje jedną z dyrektyw
RESX. X jest zastępowane literą, która określa rozmiar obiektu (lub obiektów) które będą przechowywane.
Tablica 1.3 pokazuje możliwe wartości.

Druga metoda (która definiuje również wartość inicjalizującą) stosuje jedną z dyrektyw DX. Litera X
jest tym samym co przy dyrektywie RESX.

Bardzo powszechne jest zaznaczanie komórek pamięci etykietami. Etykiety pozwalają łatwo odnieść się
do komórek pamięci w kodzie. Poniżej mamy kilka przykładów:

L1 db 0 ;etykieta bajtu L1 z wartością inicjalizującą 0
L2 dw 1000 ;etykieta słowa L2 z wartością inicjalizującą  1000
L3 db 110101b;bajt zainicjalizowany binarnie 110101 (53 dziesiętnie)
L4 db 12h ;bajt inicjalizowany 12 hex (18 dziesiętnie)
L5 db 17o ;bajt inicjalizowany ósemkowo 17 (15 dziesiętnie)
L6 dd 1A92h ;podwójne słowo inicjalizowane 1A92 hex
L7 resb 1 ; 1 nie zainicjalizowany bajt
L8 db „A” ;bajt inicjalizowany kodem ASCII dla A (65)

Podwójne cudzysłowy i pojedyncze cudzysłowy są traktowane tak samo. Kolejne zdefiniowane dane są
przechowywane sekwencyjnie w pamięci. To znaczy, słowo L2 jest przechowywane po L1 w pamięci.
Sekwencje pamięci mogą również być definiowane.

L9 db 0,1,2,3 ;definiowanie czterech bajtów
L10 db „w”,”o”,”r”,”d”, 0 ;definiowanie ciągu C = „word”
L11 db ‘word’,0 ;to samo co L10

Dla dużych sekwencji, jest często używana dyrektywa TIMES NASM’a. Dyrektywa ta powtarza swój
operand wyszczególnioną ilość razy. Na przykład

L12 times 100    db  0 ;odpowiednik 100 (db 0)
L13 resw 100 ;rezerwacja miejsca dla 100 słów

Pamiętajmy, że etykiety mogą być używane do odnoszenia się do danych w kodzie. Są dwa sposoby w
który etykiety mogą być użyte. Jeśli użyta jest sama etykieta, jest interpretowana jako adres (lub offset) danej.
Jeśli etykieta jest umieszczona wewnątrz nawiasów kwadratowych ([]) jest interpretowana jako dana spod tego
adresu. Innymi słowy,  raz powinniśmy myśleć o etykiecie jako wskaźniku do danej a nawiasy kwadratowe
odnoszą się do wskaźnika, podobnie jak gwiazdka (*) robi to w C. (MASM i TASM przyjmują różne
konwencje) W trybie 32 bitowym, adresy są 32 bitowe. Tu mamy kilka przykładów:

1 mov al, [L1] ;kopiowanie bajtu spod L1 do AL
2 mov eax, L1 ;EAX = adres bajtu spod L1
3 mov [L1], ah ;kopiowanie AH do bajtu  spod L1
4 mov eax, [L6] ;kopiowanie podwójnego słowa spod L6 do EAX
5 add eax, [L6] ;EAX = EAX + podwójne słowo spod L6
6 add [L6], eax ;podwójne słowo spod  L6 += WAX
7 mov al, [L6]            ;pierwszy bajt podwójnego słowa spod L6 do AL

Linia 7 tego przykładu pokazuje ważną właściwość NASM’a. Asembler nie śledzi typu danych do których
odnosi się etykieta. To zależy od programisty ,który musi się upewnić ,że on (lub ona) użył etykietę poprawnie.
Później powszechnym będzie przechowywanie adresów danych w rejestrach i stosowanie rejestrów jak zmiennej
wskaźnikowej w C. Ponownie, nie sprawdzane jest czy wskaźnik jest użyty poprawnie. W ten sposób, asembler
jest dużo bardziej podatny na błędy niż nawet C.

Rozważmy poniższą instrukcję:
mov [L6], 1 ;przechowanie 1 pod L6

Instrukcja ta spowoduje wystąpienie błędu. Dlaczego? Ponieważ asembler nie wie czy przechować 1 jako bajt,
word czy podwójne słowo. Naprawimy to dodając specyfikator rozmiaru:

mov dword [L6], 1 ;przechowuje 1 pod L6

Mówi to asemblerowi aby przechował 1 jako podwójne słowo zaczynające się od L6. Innymi specyfikatorami
rozmiaru są : BYTE, WORD, QWORD i TWORD



print_int wydruk na ekranie wartości całkowitej przechowywanej w EAX
print_char wydruk na ekranie znaków, których wartości ASCII są w AL
print_string wydruk na ekranie zawartości ciągu spod adresu przechowywanego w EAX. Ciąg

musi być ciągiem typu-C (tj. zakończony zerem)
print_nlwydruk na ekranie znaku owej linii
read_int odczyt liczby całkowitej z klawiatury i przechowanie jej w rejestrze EAX
read_char odczyt pojedynczego znaku z klawiatury i przechowanie ich kodów ASCII w rejestrze

EAX

1.3.6 Wejście i Wyjście

Wejście i Wyjście są bardzo uzależnione od systemowych zadań. Wymagają  łączenia z systemowym
sprzętem. Języki wysokiego poziomu, takie jak C, dostarczają standardowych bibliotek podprogramów, które
dostarczają prostych, ujednoliconych interfejsów programowych dla I/O. Języki asemblera  nie dostarczają
standardowych bibliotek. Muszą one bezpośrednio uzyskać dostęp do sprzętu ( co jest  operacją
uprzywilejowaną w trybie chronionym) lub  używają jakichś podprogramów niskiego poziomu, których
dostarcza system operacyjny.

Jest to bardzo powszechne dla podprogramów asemblerowych, że używają interfejsów z C. Jedną zaletą
tego jest to ,że kod asemblerowy może używać standardowej biblioteki  C podprogramów I/O. Jednakże trzeba
znać zasady przy przekazywaniu informacji pomiędzy podprogramami, których używa C. Zasady te są zbyt
skomplikowane dla przedstawienia ich tutaj.( Są przedstawione później !) Upraszczając I/O autor rozwinął swoje
własne podprogramy, które ukrywają  złożoność zasad C i dostarczył dużo prostszy interfejs. Tablica 1.4 opisuje
dostarczone podprogramy. Wszystkie z tych podprogramów przedstawiają wartości wszystkich rejestrów, z
wyjątkiem podprogramów do odczytu. Podprogramy te modyfikują zawartość rejestru EAX. Używając tych
podprogramów, musimy zawrzeć plik z informacją, że asembler musi je zastosować. Zawierając plik w NASM,
stosujemy dyrektywę preprocesora %include. Poniższa linia zawiera plik potrzebny autorowi podprogramów
I/O:

%include  „asm_io.inc”
Używając jednego z podprogramów wydruku, ładujemy EAX  poprawną wartością i stosujemy instrukcję CALL
dla jego wywołania. Instrukcja CALL jest odpowiednikiem funkcji call z języków wysokiego poziomu.
Wykonuje skok do innej części kodu, ale wraca do pierwotnej po tym kiedy podprogram się zakończy.
Przykładowy program poniżej, pokaże kilka przykładów wywołania tych podprogramów I/O.

1.3.7 Debuggowanie

Biblioteka autorska zawiera również kilka użytecznych podprogramów dla debuggowania programów.
Te podprogramy debuggujące wyświetlają informację o stanie komputera bez modyfikowania jego stanu. Te
podprogramy są w rzeczywistości makrami, które przedstawiają bieżący stan CPU a potem wykonują wywołanie
podprogramu. Makra są definiowane w pliku asm_io.inc omówionym powyżej. Makra są używane jako zwykłe
instrukcje. Operandy makr są oddzielone przecinkami.

Są cztery podprogramy debuggujące nazwane  dump_regs, dump_mem, dump_stack i dump_math;
wyświetlają one odpowiednio wartości rejestrów, pamięci ,stosu i koprocesora matematycznego.

dump_regs makro to wydrukuje wartość rejestrów (heksadecymalnie) komputera do stdout (tj. ekran).
Wyświetla również  zbiór bitów w rejestrze FLAGS. Na przykład, jeśli flaga zero jest 1, ZF jest
wyświetlane. Jeśli jest zero, nie jest wyświetlana. Pobiera pojedynczy całkowity argument, który
również jest drukowany. Może być zastosowany do rozpoznawania wyjść różnych poleceń dump_regs.

dump_mem to makro drukuje wartości rejonu pamięci (heksadecymalnie) i również znaki     ASCII.
Posiada trzy przecinki ograniczające argumenty. Pierwszy argument jest liczbą całkowitą i służy  do
etykietowania wyjścia (podobnie jak argument dump_regs). Drugi argument jest adresem do
wyświetlenia (To może być etykieta).Ostatni argument to numer 16 bajtowego
paragrafu do wyświetlenia po adresie. Wyświetlana pamięć będzie się zaczynała od
pierwszego paragrafu granicznego przed żądanym adresem

dump_stack to makro drukuje wartości stosu CPU. (Stos będzie omówiony w Rozdziale 4). Stos jest
zorganizowany jako podwójne słowa a ten podprogram wyświetla je w ten sposób. Posiada trzy



przecinki ograniczające argumenty. Pierwszy jest etykietą całkowitą (podobnie jak dump_regs). Drugi
jest liczbą podwójnych słów do wyświetlenia poniżej adresu ,który rejestr  EBP przechowuje a trzeci
argument jest liczbą podwójnych słów do wyświetlenia powyżej adresu EBP.

   Rysunek 1.6: Kod driver.c

dump_math makro to drukuje wartości rejestrów koprocesora matematycznego. Przyjmuje jeden argument
całkowity, który jest używany do etykietowania wyjścia podobnie jak argument dump_regs

1.4 Tworzenie Programu

Dzisiaj , jest niecodzienne tworzenie autonomicznych programów napisanych całkowicie w języku
asemblera. Asembler jest zazwyczaj stosowany do pewnych kluczowych podprogramów. Dlaczego? Jest dużo
łatwiej programować w językach wysokiego poziomu niż w asemblerze. Również używając asemblera czynimy
program bardzo trudnym do przenoszenia na inne platformy. Faktycznie, rzadko się udaje zastosować asembler
do wszystkiego.

Więc dlaczego każdy powinien nauczyć się asemblera?

1. Czasami kod napisany w asemblerze może być  szybszy i mniejszy niż kod generowany przez
kompilator.

2. Asembler pozwala uzyskać bezpośredni dostęp  do cech sprzętu systemowego, które mogą być
trudne lub niemożliwe do zastosowania w językach wysokiego poziomu.

3. Nauczenie się programowania w asemblerze pomoże nabrać głębszego zrozumienia jak pracuje
komputer.

4. Nauczenie się programowania w asemblerze pomoże na lepsze zrozumienia jak pracuje kompilator i
język wysokiego poziomu, taki jak C

Ostatnie dwa punkty demonstrują, że nauczenie się asemblera może być użyteczne nawet jeśli nigdy później nie
będziemy w nim programować. Faktycznie, autor rzadko programuje w asemblerze, ale stosuje ideę uczenia się
go każdego dnia.
1.4.1 Pierwszy program

Wcześniejsze programy w tym tekście wszystkie zaczynały się od prostego programu sterownika C z
rysunku 1.6. On po prostu wywołuje inną funkcję nazwaną asm_main. To jest rzeczywisty podprogram, który
będzie napisany w asemblerze. Jest kilka zalet w zastosowaniu podprogramu sterownika C. Po pierwsze pozwala
to systemowi C ustawić program dla uruchomienia poprawnego w trybie chronionym. Wszystkie segmenty i ich
odpowiednie rejestry segmentowe będą zainicjalizowane przez C Kod asemblera nie musi się martwić o to. Po
drugie, biblioteka C będzie również dostępna  przy użyciu kodu asemblera. Korzystają z tego autorzy
podprogramów I/O. Stosują funkcje I/O z C (np. printf, itp.). Poniżej pokazano prosty program asemblerowy
----------------------------------------------------- first.asm -----------------------------------------------------------------------
1 ; plik: first.asm
2; Pierwszy program asemblerowy. Program prosi o dwie liczby całkowite jako dane
3; wejściowe i drukuje ich sumę.
4;
5; Tworzymy plik wykonywalny stosując djgpp:
6; nasm –f coff first.asm

1  int main()
2  {
3  int ret_status;
4  ret_status  = asm_main()
5 return ret_status;
6 }



7; gcc –o first first.o driver.c asm_io.o
8
9 %include  „asm_io.inc
10;
11;  zainicjalizowana dana jest wkładana do segmentu .data
12;
13; segment .data
14;
15; Te etykiety odnoszą się do ciągów używanych dla danych wyjściowych
16;
17; prompt1 db „Wprowadz liczbe: „, 0 ;nie zapomnij o końcowym zerze
18; prompt2 db „Wprowadz inna liczbe: „, 0
19; outmsg1 db „wprowadziles „, 0
20; outmsg2 db „ i „ , 0
21; outmsg3 db „ , a ich suma to „, 0
22
23;
24; nie zainicjalizowana dana jest odkładana do segmentu .bss
25;
26; segment .bss
27;
28; Te etykiety odnoszą się do podwójnych słów używanych do przechowania danych ;wejściowych
29;
30; input1 resd1
31; input2  resd2
32
33;
34; kod jest odkładany do segmentu .text
35;
36  segment .text
37 global  _asm.main
38 _asm.main:
39 enter  0, 0 ;ustawienie podprogramu
40            pusha
41 
42 mov eax, prompt1 ;wydruk prompt
43 call print_string
44
45 call read_int ;odczyt liczby całkowitej
46 mov [input1], eax ;przechowanie w input1
47
48                            mov eax, prompt2 ;wydruk prompt
49 call print_string
50
51 call read_int ;odczyt liczby całkowitej
52 mov [input2],eax ;przechowanie w input2
53
54 mov eax, [input1] ;eax = dword spod input1
55 add eax, [input2] ;eax += dword spod input2
56 mov ebx, eax ;ebx = eax
57
58 dump_regs 1 ;wydruk wartości rejestru
59 dump_mem 2, outmsg1, 1 ; wydruk pamięci
60;
61; następny  wydruk wyników wiadomości jako seria kroków
62;
63 mov eax, outmsg1
64 call print_string ;wydruk pierwszej wiadomości
65 mov eax, [input1]
66 call print_int ;wydruk input1



67 mov eax, outmsg2
68 call print_string ;wydruk drugiej wiadomości
69 mov eax, [input2]
70 call print_int ;wydruk input2
71 mov eax, outmsg3
72 call print_string ;wydruk trzeciej wiadomości
73 mov eax, ebx
74 call print_int ;wydruk sumy (ebx)
75 call print_nl ;druk nowej lini
76
77 popa
78 mov eax, 0 ;powrót do C
79 leave
80 ret
------------------------------------------ first.asm ---------------------------------------------------------------------------------

Linia 13 tego programu definiuje sekcję programu, która specyfikuje pamięć, przechowywaną w
segmencie danych (którego nazwa to .data) Tylko inicjalizowane dane powinny być definiowane w tym
segmencie. W liniach od 17 do 21, jest deklarowanych kilka ciągów. Będą wydrukowane z biblioteką C i muszą
być zakończone znakiem null (kod ASCII 0). Pamiętajmy, że jest duża różnica pomiędzy 0 i ‘0’.

Nie zainicjalizowane dane powinny być zadeklarowane w segmencie .bss (nazwanym .bss w linii 26).
Segment ten dostarcza nazwy z wcześniejszych opartych o UNIX operatorów asemblera, co znaczy „blok
startowy symbolu”. Jest to również segment stosu. Będzie on omówiony później.

Segment kodu jest nazwany historycznie .text. jest to miejsce gdzie znajdują się instrukcje. Zauważmy,
że etykieta kodu dla głównego podprogramu (linia 38) ma  podkreślony prefiks. Jest to część konwencji
wywołania C. Konwencja ta  specyfikuje zasady C stosowane kiedy kompilujemy kod. Jest bardzo ważne aby
znać tą konwencję, kiedy łączymy C i asembler. Cała ta konwencja będzie przedstawiona później; jednakże,
teraz, musimy wiedzieć, że wszystkie symbole C (funkcje i globalne zmienne) mają podkreślony prefiks
dołączany do nich przez kompilator C.

Dyrektywa global w linii 37 mówi asemblerowi, aby zrobił globalną etykietę asmmain
W odróżnieniu od C, etykiety mają domyślny wewnętrzny zasięg. Ten typ etykiety może być udostępniony przez
każdy moduł w programie. Moduł asm_io deklaruje print_int.i inne etykiety będące globalne . Jest tak dlatego,
że może używać ich w module first.asm

1.4.2 Zależności kompilatora

Powyższy kod asemblerowy jest  specyficzny dla bezpłatnego GNU – opartego na kompilatorze DJGPP
C/C++. Kompilator ten może być swobodnie ściągnięty z Internetu. Wymaga PC 386 lub lepszego i działa pod
DOS, Windows 95/98 lub NT. Używa plików wynikowych translatora  w formacie COFF (Common Object File
Format). Do asemblacji do tego formatu stosujemy przełącznik –f  coff z nasmem (jak pokazano w
komentarzach powyższego kodu). Rozszerzeniem pliku wynikowego będzie .o.

Kompilator Linux C jest również GNU. Konwertuje powyższy kod do działania pod Linuxem po prostu
usuwając podkreślone prefiksy w linii 37 i 38. Linux używa formatu ELF dla plików wynikowych translatora.
Dla Linuxa używamy przełącznika –f elf. To również tworzy plik wynikowy o rozszerzeniu o.

Borland C/C++ jest innym popularnym kompilatorem. Stosuje format OMF Microsoftu dla plików
wynikowych translatora. Używamy przełącznik –f omf dla kompilatora Borlanda. Rozszerzeniem pliku
wynikowego będzie .obj. Format OMF stosuje różne dyrektywy segmentów niż inne formaty. Segment danych
(linia 13) musi być zmieniony na:

segment  _Data  public  align=4  class=DATA  use32
Segment bss (linia 26) musi być zmieniony na:

segment  _BSS  public  align=4  calss=BSS  use32
Segment text (linia 36) musi być zmieniony na:

segment  _Text  public  align=1  clas=CODE  use32
Dodatkowa nowa linia powinna być dodana przed linią 36:

Group  DGROUP  _BSS  _DATA
Kompilator C/C++ Microsoftu może stosować albo format OMF albo format Win32 dla plików

wynikowych translatora. (Jeśli dany jest format OMF, konwertuje go wewnętrznie
do formatu Win32). Format Win32 pozwala aby segmenty były zdefiniowane tak jak dla DJGPP i Linuxa.
Używamy przełącznika –f win32  w tym trybie. Rozszerzeniem plików wynikowych translatora jest .obj.



1.4.3 Asemblowanie kodu

Pierwszym krokiem jest asemblacja kodu. W linii polecenie piszemy :
Nasm   -f  object–format  first.asm

gdzie  object-format jest coff, elf, obj lub win32 w zależności od tego co będzie używał kompilator C (Pamiętaj
,że plik źródłowy musi być zmieniony dla Linuxa i Borlanda)

1.4.4 Kompilowanie kodu C

Kompilujemy drive.c stosując kompilator C. Dla DJGPP używamy:
gcc  -c driver.c

Przełącznik  –c świadczy o kompilacji, nie pozwala jeszcze na linkowanie. Taki sam przełącznik pracujący na
kompilatorze Linuxa, Borlanda i Microsoftu  również kompiluje.

1.4.5  Linkowanie pliku wynikowego translatora

Linkowanie jest procesem połączenia kodu maszynowego i danych w plik wynikowy translatora i
plików bibliotecznych razem dla stworzenia pliku wykonywalnego. Jak pokażemy poniżej, proces ten jest
skomplikowany.

Kod C wymaga standardowej biblioteki C i kodu startowego do uruchomienia. Jest dużo łatwiej
pozwolić aby kompilator C wywołał linker z poprawnymi parametrami niż próbować wywoływać linker
bezpośrednio. Na przykład, linkując kod dla pierwszego programu używając DJGPP, stosujemy:

gcc  -o  first  driver.o  first.o  asm_io.o
Stworzy to wykonywalny plik first.exe (lub tylko first pod Linuxem)

Przy Borlandzie stosujemy:
bcc32   first.obj  driver.obj  asm_io.obj

Borland stosuje nazwę pierwszego wypisanego pliku do określenia nazwy wykonywalnej. Więc w powyższym
przypadku, program będzie się nazywał first.exe

Jest możliwe połączenie kroków kompilacji i łączenia. Na przykład,
Gcc  -o  first  driver.c first.o  asm_io.o

Teraz gcc skompiluje driver.c a potem go zlinkuje.

1.4.6.1 Zrozumienie listingu pliku asemblera

Przełącznik –l  listing-file  może być użyty do powiedzenia Nasmowi aby stworzył listing pliku o danej
nazwie. Plik ten pokaże jak dany kod został zasemblowany. Tu mamy jak linie 17 i 18 (w segmencie danych)
pojawiają się w listingu pliku. (Numery linii są w listingu pliku; jednakże zauważmy ,że numery linii w pliku
źródłowym mogą nie być takie same jak w listingu pliku)

48 00000000  456E7465722061206E-prompt1  db „Wprowadź liczbę : „ 0
49 00000009  756D6265723A2000
50 00000011  456E74657220616E6F-prompt2   db   „Wprowadź inną liczbę: „ , 0
51 0000001A 74686572206E756D62-
52 00000023  65723A2000

Pierwsza kolumna w każdej linii jest numerem linii a druga offsetem (w hex) danej w segmencie. Trzecia
kolumna  pokazuje nieprzetworzone wartości hex, które będą przechowane. W tym przypadku, dane hex
odpowiadają kodom ASCII. W końcu, tekst z pliku źródłowego jest wyświetlany  w linii. Offsety wypisane w
drugiej kolumnie nie są prawdopodobnie prawdziwymi offsetami ,których dane zostaną umieszczone w
skończonym programie. Każdy moduł może definiować swoje własne etykiety w segmencie danych (i innych
segmentach również). W kroku linkowania (zobacz sekcję 1.4.5), wszystkie te definicje etykiet segmentu danych
są łączone do postaci jednego segmentu danych. Te nowe końcowe offsety są potem obliczane przez linker.

Tu mamy małą sekcję (linie 54 do 56 pliku źródłowego) segmentu text w listingu pliku:

94 0000002C A1[00000000] mov eax, [input1]
95 00000031 0305[040000] add eax, [input2]
96 00000037 89C3



Trzecia kolumna pokazuje generowany kod maszynowy przez asembler. Często kompletny kod dla instrukcji nie
może być jeszcze obliczony. Na przykład w linii 94 offset (lub adres) input1 nie jest znany dopóki kod jest
linkowany. Asembler może obliczyć opcod dla instrukcji mov (która na listingu to A1), ale pisze offset w
nawiasach kwadratowych ponieważ dokładna wartość może nie być jeszcze obliczona. W tym przypadku jest
używany tymczasowy offset 0 ponieważ input1 jest na początku części segmentu bss zdefiniowanego w tym
pliku. Pamiętajmy, że nie znaczy to ,że będzie on na początku końcowego segmentu bss w programie. Kiedy kod
jest linkowany, linker wprowadzi poprawny offset na tą pozycję. Inne instrukcje, jak ta w linii 96, nie odnoszą
się do żadnej etykiety. Tu asembler może obliczyć kompletny kod maszynowy.

Jeśli spojrzymy dokładnie na linię 95, zobaczymy coś bardzo dziwnego przy offsecie w nawiasach
kwadratowych kodu maszynowego. Etykieta input2 jest pod offsetem 4 (jak zdefiniowana o w pliku); jednakże,
offset który pojawia się to nie 00000004 ale 04000000. Dlaczego?  Różne procesory przechowują wielobajtowe
liczby całkowite w różnym porządku w pamięci. Są dwie popularne metody przechowywania liczb całkowitych:
big endian i little endian. Big endian jest metodą, która wydaje się najbardziej naturalną. Największy (tj.
najbardziej znaczący) bajt jest przechowywany pierwszy, potem następny największy, itd. Na przykład,
podwójne słowo 00000004 byłoby przechowywane jako cztery bajty 00 00 00 04. Duże komputery IBM,
większość procesorów RISC i procesory Motoroli używają metody little endian!  Tu , najmniej znaczący bajt jest
przechowywany pierwszy. Więc, 00000004 jest przechowywany w pamięci jako 04 00 00 00. Ten format jest
wbudowany w CPU i nie może być zmieniony. Normalnie programista nie musi się martwić o to jaki format jest
używany. Jednak są sytuacje kiedy jest to ważne.

1. Kiedy dana binarna jest przenoszona pomiędzy różnymi komputerami ( albo jako plik albo poprzez
sieć)

2. Kiedy dana binarna jest wpisywana do pamięci jako wielobajtowa liczba całkowita a potem
odczytana z powrotem jako pojedynczy bajt lub vice versa

------------------------------------------------------- skel.asm ----------------------------------------------

1 %include „asm_io.inc”
2 segment  .data
3 ;
4 ;inicjalizowana dana jest odkładana tu do segmentu danych
5 ;
6 
7 segment  .bss
8 ;
9 ;niezainicjalizowana dana jest odkłądana do segmentu bss
10 ;
11 
12 segment  .text
13                      global   _asm _ main
14 _asm _main:
15                       enter   0, 0 ;ustawienie podprogramu
16                       pusha
17 
18 ;
19 ; kod jest wkładany do segmentu text. Nie modyfikujemy kodu przed lub po
20 ; tym komentarzu
21 ;
22 
23 popa
24 mov eax, 0 ;powrót do C
25 leave
26 ret
------------------------------------------------ skel.asm -----------------------------------------------------

Rysunek 1.7 : Program szkieletowy

1.5 Plik szkieletowy



Rysunek 1.7 pokazuje plik szkieletowy który może być zastosowany jako punkt startowy do pisania
programów asemblerowych.

Rozdział 2

Podstawy Języka Asembler

2.1 Praca z liczbami całkowitymi

2.1.1 Przedstawianie liczb całkowitych
Liczby całkowite pojawiają się w dwóch postaciach: bez znaku i ze znakiem. Liczby całkowite bez

znaku (nie ujemne) są przedstawiane w bardzo prosty binarny sposób. Liczba  200 jako jednobajtowa  liczba
całkowita bez znaku zostanie przedstawiona jako 11001000 (lub C8 heksadecymalnie).

Liczby całkowite ze znakiem (które mogą być dodatnie lub ujemne) są przedstawiane w trochę bardziej
skomplikowany sposób. Na przykład, rozważmy –56. +56 jako bajt byłoby przedstawione jako 00111000. Na
papierze możemy przedstawić –56 jako –111000, ale jak to będzie reprezentowane jako bajt w pamięci
komputera? Jak będzie przechowywany znak minus?

Generalnie są trzy techniki które mogą być zastosowane do przedstawienia liczby całkowitej ze
znakiem w pamięci komputera. Wszystkie te techniki używają najbardziej znaczący  bit liczby jako bit znaku.
Ten bit ma wartość 0 jeśli liczba jest dodatnia i 1 jeśli jest ujemna.

Moduł ze znakiem
Pierwsza metoda jest najprostsza i jest nazywana modułem ze znakiem. Przedstawia liczbę całkowitą

jako dwie części. Pierwsza część to znak bitu a druga modułem liczby całkowitej Więc 56 będzie przedstawione
jako bajt 00111000 (bit znaku jest podkreślony) a –56  jako 10111000. Największa wartość bajtu to 01111111
lub +127 a najmniejsza to 11111111 lub –127. Przy  negacji wartości bit znaku jest odwracany. Ta metoda jest
prosta ale ma swoje wady. Po pierwsze są dwie możliwe wartości zera, +0 (00000000) i –0 (10000000).
Ponieważ zero nie jest ani dodatnie ani ujemne, obie te reprezentacje działają tak samo. To komplikuje logikę
arytmetyczną  CPU. Po drugie, ogólna arytmetyka jest również skomplikowana. Jeśli 10 jest dodane do –56 musi
być sprowadzone do typu ponieważ 10 odejmujemy od –56. Ponownie to komplikuje logikę CPU.

Uzupełnienie jedynkami
Druga metoda jest znana jako uzupełnienie jedynkami. Uzupełnienie liczby jedynkami następuje przez

odwrócenie każdego bitu w liczbie. (Inny sposób spojrzenia na to jest taki, że nowa wartość bitu to 1) Na
przykład uzupełnienie jedynkami 00111000(+56) to11000111. W zapisie uzupełnienia jedynkami, obliczanie
uzupełnienia jedynkami jest odpowiednikiem negacji. Tak więc 11000111 jest reprezentacją dla –56. Zauważmy
,że znak bitu został automatycznie zmieniony przez uzupełnienie jedynkami i że korzystając z uzupełnienia
jedynkami dwa razy uzyskamy liczbę oryginalną. Podobnie jak dla pierwszej metody są dwie reprezentacje zera:
0000000 (+0) i 11111111 (-0). Arytmetyka z uzupełnieniem jedynkami jest skomplikowana.

Jest zręczna sztuczka znajdowania liczby uzupełnionej jedynkami w hex bez konwertowania jej na
liczbę binarną. Sztuczka ta polega na odjęciu cyfry hex od F (lub 15 dziesiętnie). Metoda ta zakłada, że liczba
bitów w liczbie jest wielokrotnością 4. Tu mamy przykład: +56 jest przedstawiona prze 38 w hex. Aby znaleźć
uzupełnienie jedynkami odejmujemy każdą cyfrę od F uzyskując C7 w hex. Zgadza się to z powyższym
wynikiem.

Zapis uzupełnień do dwóch
Pierwsze dwie opisane metody były stosowane na wczesnych komputerach. Nowoczesne komputery

stosują trzecią metodę zwaną zapisem uzupełnień do dwóch. Liczba z uzupełnieniem do dwóch jest znajdowana
w dwóch krokach:

1. Znajdujemy liczbę uzupełnioną jedynkami
2. Dodajemy jeden do wyniku otrzymanego w kroku 1



Tu mamy przykład stosujący 00111000 (56). Po pierwsze jest obliczane uzupełnienie jedynkami: 11000111.
Potem jest dodawane jeden:

11000111
 +            1
---------------------

11001000

    W zapisie uzupełnienia do dwóch, obliczanie uzupełnienia do dwóch jest odpowiednikiem negacji liczby.
Zatem 11001000 jest przedstawieniem uzupełnienia do dwóch liczby –56. Dwie negacje powinny odtworzyć
liczbę oryginalną. Niespodziewanie uzupełnienie do dwóch  odpowiada tym wymaganiom. Bierzemy
uzupełnienie do dwóch

Liczba Odpowiednik heksadecymalny
0
1

127
-128
-127
-2
-1

00
01
7F
80
81
FE
FF

Tablica 2.1: Reprezentacja uzupełnienia do dwóch

11001000 i dodajemy jeden do uzupełnienia jedynkami

00110111
      +                          1

----------------------
00111000

Kiedy  wykonujemy dodawanie operacją uzupełnienia do dwóch, dodanie bitu najbardziej z lewej może
tworzyć przeniesienie. To przeniesienie nie jest używane. Pamiętajmy, że wszystkie dane na komputerze są
stałych rozmiarów (pod względem liczby bitów). Dodanie dwóch bajtów zawsze tworzy wynik bajtowy
(podobnie dodanie słów tworzy jako wynik słowo). Ta właściwość jest ważna dla zapisu uzupełnienia do dwóch.
Na przykład, rozpatrzmy zero jako jednobajtową liczbę uzupełnioną do dwóch (00000000). Obliczenie jej
uzupełnienia do dwóch daje sumę:

11111111
+   1
----------------------
c 00000000

gdzie c przedstawia przeniesienie (Później zostanie pokazane jak wykrywamy to przeniesienie, ale nie jest
przechowywane w tym wyniku) . W ten sposób w zapisie uzupełnienia do dwóch jest tylko jedno zero. To czyni
arytmetykę uzupełnienia do dwóch prostsza niż poprzednie metody.

Używając zapisu uzupełnienia do dwóch, bajt znaku może być użyty dla przedstawienia liczb od –128
do +127. Tablica 2.1 pokazuje kilka wybranych wartości. Jeśli jest używanych 16 bitów ,mogą być
przedstawione liczby ze znakiem od –32,768 do +32,767. + 32,767  jest przedstawiana przez 7FFF, -32,768 prze
8000, -128 jako FF80 i –1 jako FFFF. 32 bitowa liczba uzupełniona dwójkowo ma zakres w przybliżeniu od – 2
miliardów do + 2 miliardów

CPU nie ma żadnego pojęcia jaki szczególny bajt (lub słowo lub podwójne słowo) jest przypuszczalnie
przedstawiany. Asembler nie ma pojęcia typów, które ma język wysokiego poziomu. Jak dana jest
interpretowana zależy od tego jak instrukcja jest użyta jako dana. Czy wartość hex FF jest użyta do
przedstawienia ze znakiem –1 czy bez znaku +255 zależy od programisty. Język C definiuje typ liczby
całkowitej ze znakiem lub bez znaku. Pozwala to kompilatorowi C określić poprawną instrukcję do zastosowania
z danymi.

2.1.2 Rozszerzenie znakiem



W asemblerze wszystkie dane maja określony rozmiar. To nic niezwykłego, że  czasami potrzeba
zmienić rozmiar danej aby zastosować ją z inną dana. Zmniejszenie rozmiaru jest łatwiejsze.

Zmniejszanie rozmiaru danych

Zmniejszając rozmiar danej po prostu usuwamy najbardziej znaczący bit danej. Tu mamy banalny
przykład:

mov ax, 0034h ;ax = 52 (przechowane w 16 bitach)
mov cl, al ;cl = mniejsze 8 bitów ax

Oczywiście, jeśli liczba nie może być przedstawiona poprawnie w mniejszym rozmiarze, zmniejszenie
rozmiaru nie działa. Na przykład, jeśli AX było0134h (lub 308 dziesiętnie) wtedy powyższy kod ustawi CL na
34h. Metoda ta działa z liczbami ze znakiem i bez znaku. Rozważmy liczby ze znakiem, jeśli AX było FFFFh (-
1 jako słowo), wtedy CL będzie FFh (-1 jako bajt). Jednakże zauważmy ,że nie jest to poprawne jeśli wartość w
AX była bez znakowa!

Zasada dla liczb bez znakowych jest taka, że wszystkie bity będące usuwane muszą być 0  aby
konwersja była poprawna. Zasada dla liczb  ze znakiem jest taka, że usuwane bity muszą być albo jedynkami
albo zerami. Dodatkowo, pierwszy nie usuwany bit musi mieć taką samą wartość jak bity usuwane. Bit ten
będzie nowym bitem znaku mniejszej wartości. Ważne jest, że będzie taki sam jak oryginalny bit znaku!

Zwiększanie rozmiaru danych

Zwiększanie rozmiaru danych jest bardziej skomplikowane niż zmniejszanie. Rozważmy hex bajt FF.
Jeśli jest rozszerzony do słowa, jaką wartość powinno mieć słowo? Zależy to od tego jak jest interpretowane FF.
Jeśli FF jest bajtem bez znakowym (255 dziesiętnie) wtedy słowo powinno być 00FF; jednakże jeśli jest bajtem
ze znakiem (-1 dziesiętnie) wtedy słowo powinno być FFFF.

Ogólnie rozszerzając liczby bez znakowe, ustawiamy wszystkie nowe bity liczby rozszerzonej na 0. Tak
więc FF staje się 00FF. Jednak rozszerzając liczbę ze znakiem, musimy rozszerzyć bit znaku. To znaczy, że
nowe bity stają się kopiami bitu znaku. Ponieważ bit znaku FF to 1, nowe bity również muszą być jedynkami,
tworząc FFFF. Jeśli liczba ze znakiem 5A (90 dziesiętnie) została rozszerzona, wynikiem będzie 005A.

Jest kilka instrukcji których dostarcza 80386 dla rozszerzenia liczb. Pamiętajmy, że komputer nie wie
czy liczba jest ze znakiem czy bez znaku. To należy do programisty, zastosowanie poprawnej instrukcji. Dla
liczb bez znaku możemy po prostu wstawić zera do najwyższych bitów stosując instrukcję MOV. Na przykład
rozszerzając bajt w AL do słowa bez znaku w AX:

mov ah, 0 ;wstawienie zer do górnych 8 bitów

jednakże, nie jest możliwe zastosowanie instrukcji MOV do konwersji słowa bez znakowego w AX na bez
znakowe podwójne słowo w EAX. Dlaczego nie? Nie ma sposobu określenia górnych 16 bitów EAX w MOV.
80386 rozwiązuje ten problem poprzez dostarczenie nowej instrukcji MOVZX. Instrukcja ta ma dwa operandy.
Przeznaczenia (pierwszy operand) musi być 16- lub 32 bitowym rejestrem. Źródło (drugi operand) może być 8-
lub 16 bitowym rejestrem lub bajtem lub słowem pamięci. Innym ograniczeniem jest to, że przeznaczenie musi
być większe niż źródło. (Większość instrukcji wymaga aby źródło i  przeznaczenie były tych samych
rozmiarów) tu mamy kilka przykładów:

movzx eax, ax ;rozszerzenie ax do eax
movzx eax, al ;rozszerzenie al do eax
movzx ax, al ;rozszerzenie al do ax
movzx ebx, ax ;rozszerzenie ax do ebx

Dla liczb ze znakiem nie ma łatwego sposobu zastosowania instrukcji MOV dla każdego przypadku.
8086 dostarcza kilku instrukcji dla rozszerzania liczb ze znakiem. Instrukcja CBW (Konwertuj Bajt Do Słowa)
rozszerza znak rejestru AL do AX. Operandy są  ukryte. Instrukcja CWD (Konwertuj Słowo do Podwójnego
Słowa) rozszerza znak AX do DX:AX. Zapis DX:AX oznacza, że myślimy o rejestrach DX i AX jako jednym
32 bitowym rejestrze z górnymi 16 bitami w DX a dolnymi 16 bitami w AX. (Pamiętajmy, że 8086 nie ma
żadnych 32 bitowych rejestrów!). 80386 dodał kilka nowych instrukcji. Instrukcja CWDE (Konwertuj Słowo Do
Rozszerzonego Podwójnego Słowa) rozszerza znak AX do EAX. Instrukcja CDQ (konwertuj Podwójne Słowo
Do Poczwórnego Słowa) rozszerza znak EAX do EDX:EAX (64 bity!). W końcu, instrukcja MOVSX działa
podobnie jak MOVZX z wyjątkiem tego, że stosuje zasady dla liczb ze znakiem.



Zastosowanie w programowaniu w C

Rozszerzanie liczb całkowitych ze znakiem i bez znaku również występuje w C. Zmienne w C mogą
być deklarowane albo jako ze znakiem lub bez znaku (int jest ze znakiem). Rozważmy kod  z rysunku 2.1. W
linii 3, zmienna a jest rozszerzona przy zastosowaniu zasady dla wartości bez znaku (stosujemy MOVZX), ale w
linii 4, zasada ze znakiem jest stosowana dla b (stosując MOVSX).

Rysunek 2.1

Rysunek 2.2

Jest to powszechny w programowaniu w C błąd, który bezpośrednio wiąże się z tym tematem. Rozważmy kod z
rysunku 2.2. Prototyp fgetc() to:

int  fgetc (FILE *);
Jedno pytanie ,dlaczego funkcja zwraca int chociaż odczytuje znak? Odpowiedź jest taka, że zwykle zwraca char
( rozszerzoną do wartości int stosując  powielanie zera). Jednakże, jest jedna wartość którą można zwrócić a
która nie jest znakiem, EOF. Jest to makro które jest zwykle definiowane jako –1. W ten sposób fgetc() zwraca
rozszerzony char do wartości int ( która wygląda jak 000000xx w hex) lub EOF (która wygląda jak FFFFFFFF w
hex).

Podstawowy problem z programem z rysunku 2.2 jest taki, że fgetc() zwraca int, ale wartość ta jest
przechowywana w char. C  obcina  najwyższy porządek bitów do pasującej  wartości int w char. Jedyny problem
jest taki, że liczby (w hex) 000000FF i FFFFFFFF obie będą obcięte do bajtu FF. A zatem, pętla może nie
rozróżnić pomiędzy bajtem FF z pliku i końcem pliku.

Dokładnie co kod robi w tym przypadku, zależy od tego czy char jest ze znakiem czy bez znaku.
Dlaczego? Ponieważ w linii 2 ch jest porównywane z EOF. Ponieważ EOF jest wartością int, ch będzie
rozszerzone do int aby dwie porównywane wartości były tego samego rozmiaru. Na rysunku 2.1 pokazano gdzie
zmienna ze znakiem lub bez znaku jest bardzo ważna.

Jeśli char jest bez  znaku, FF jest rozszerzany do 000000FF. Jest to porównywane z EOF (FFFFFFFF) i
odkrywane, że nie są równe. Zatem pętla nigdy się nie skończy!
Jeśli char jest ze znakiem, FF jest rozszerzane do FFFFFFFF. Z porównania wyjdzie że są równe i pętla się
skończy. Jednak ponieważ bajt FF może być odczytany z pliku, pętla może być zakończona przedwcześnie.

Rozwiązaniem tego problemu jest zdefiniowanie zmiennej ch jako int, nie char. Kiedy to zrobimy, nie
będzie obcinania  lub rozszerzania w linii 2. Wewnątrz pętli bezpiecznie jest obciąć wartość ponieważ ch musi
być właściwie tam prostym bajtem.

2.1.3 Arytmetyka uzupełnienia do dwóch

Jak widzieliśmy wcześniej, instrukcja add wykonuje dodawanie a instrukcja sub wykonuje
odejmowanie. Dwa bity w rejestrze FLAGS, które te instrukcje ustawiają to  flaga przepełnienia i przeniesienia.
Flaga przepełnia jest ustawiana jeśli prawdziwy wynik operacji jest zbyt duży do umieszczenia w przeznaczeniu
dla arytmetyki ze znakiem. Flaga przeniesienia jest ustawiana jeśli jest przeniesienie w najbardziej znaczącym
bicie dodawania lub pożyczka w najbardziej znaczącym bicie odejmowania. A zatem może być użyta do
wykrywania przepełnienia w arytmetyce bez znakowej. Zastosowanie flagi przeniesienia dla arytmetyki ze
znakiem zobaczymy wkrótce. Jedną z większych zalet uzupełnienia do dwóch jest to, że zasady dla dodawania i

1 unsigned char  uchar = 0xFF;
2 signed char  schar = 0xFF;
3 int a = (int) uchar /*a = 255  (0x000000FF)*/
4 int b = (int) schar /*a = -1    (0xFFFFFFFF)*/

char ch;
while  ( ( ch = fgetc(fp))! = EOF) {
/*robi się coś z ch*/
}



odejmowania są dokładnie takie same jak dla liczb całkowitych bez znaku. A zatem add i sub mogą być użyte
dla liczb całkowitych ze znakiem i bez znaku.

002C 44
+ FFFF +            (-1)
----------------                               ---------------

002B 43

Jest generowane przeniesienie ale nie jest częścią odpowiedzi.
Są dwie różne instrukcje mnożenia i dzielenia. Po pierwsze, mnożenie używa albo instrukcji MUL lub

IMUL. Instrukcja MUL jest używana do mnożenia liczb bez  znaku a imul do mnożenia liczb ze znakiem.
Dlaczego są potrzebne dwie różne instrukcje? Zasady dla mnożenia są  różne dla liczb bez znakowych i ze
znakiem uzupełnienia do dwóch. Więc jak? Rozważmy mnożenie bajtu FF przez niego samego otrzymując w
wyniku słowo. Używając mnożenia bez znakowego jest to 255 razy 255 lub 65025 (lub FE01 w hex). Używając
mnożenia ze znakiem jest to –1 razy –1 (lub 0001 w hex).

Jest kilka form instrukcji mnożenia. Najstarsza forma wygląda tak:

mul źródło

Źródło jest albo rejestrem albo odniesieniem do pamięci. Nie może to być wartość  bezpośrednia. Dokładnie jak
mnożenie jest wykonywane zależy od rozmiaru operandu źródła. Jeśli operand jest rozmiaru bajta, jest to
mnożenie przez bajt w rejestrze AL a wynik jest przechowywany w 16 bitowym rejestrze AX. Jeśli źródło jest
16 bitowe, jest mnożone przez słowo w AX a 32 bitowy wynik

Przeznaczenie Źródło 1 Źródło 2 Działanie

reg 16
reg 32
reg 16
reg 32
reg 16
reg 32
reg 16
reg 32
reg 16
reg 32

reg / mem8
reg / mem16
reg / mem32
reg / mem16
reg / mem32
bezp8
bezp8
bezp16
bezp32
reg / mem16
reg / mem32
reg / mem16
reg / mem32

bezp 8
bezp 8
bezp 16
bezp 32

AX=AL.*źródło1
DX:AX = AX*źródło1
EDX:EAX=EAX*źródło1
przezn *=żródło1
przez *=źródło1
przez *= bezp8
przez *= bezp8
przez *= bezp16
przez *= bezp32
przez =źródło1 * źródło2
przez = źródło1 * źródło2
przez = źródło1 * źródło2
przez = źródło1 * źródło2

Tabela 2.2 Instrukcje imul

jest przechowywany w DX:AX. Jeśli źródło jest 32 bitowe, jest mnożone przez EAX a 64 bitowy wynik jest
przechowywany w EDX:EAX.

Instrukcja imul ma taką samą formę jak mul, ale również dodaje jakieś inne formy instrukcji. Są dwie i
trzy formy operandów:

imul przeznaczenie, źródło
imul przeznaczenie, źródło2, źródło2

Tablica 2.2 pokazuje możliwe kombinacje.
Dwa operatory dzielenia to DIV i IDIV. Wykonują one odpowiednio dzielenie liczb całkowitych bez

znaku i ze znakiem. Ogólna postać to:
div źródło

Jeśli źródło jest 8 bitowe, wtedy AX jest dzielony przez operand. Iloraz jest przechowywany
W AL a reszta w AH. Jeśli źródło jest 16 bitowe, wtedy DX:AX jest dzielone przez operand. Iloraz jest
przechowywany w AX a reszta w DX. Jeśli źródło jest 32 bitowe, wtedy EDX:EAX jest dzielone przez operand
a iloraz jest przechowywany w EAX a reszta w EDX. Instrukcja IDIV działa w ten sam sposób. Nie ma
specjalnej instrukcji IDIV podobnie jak instrukcja IMUL. Jeśli iloraz jest zbyt duży do przechowania w rejestrze



lub dzielnik to zero, program jest przerywany i kończony. Bardzo częstym błędem jest zapominanie o
inicjalizacji DX lub EDX przed dzieleniem.

Instrukcja NEG  neguje swój pojedynczy operand poprze obliczenie jego uzupełnienia do dwóch. Jej
operand może być 8- 16- lub 32 bitowym rejestrem lub komórką pamięci.

2.1.4 Przykładowy program
------------------------------------------ math.asm-----------------------------------------------------------

1 %include „asm _ io _.inc”
2 segment  .data ;Łańcuch wyjściowy
3 prompt db „Wprowadź liczbę: „ , 0
4 square_msg db „Kwadrat liczby to: „ , 0
5 cube_msg db „Sześcian liczby to: „ , 0
6 cube25-msg db „Sześcian liczby razy 25 to : ‘ , 0
7 quot_msg db „Iloraz z sześcian / 100 to: „ , 0
8 rem_msg db „Reszta z sześcian  / 100 to: „ , 9
9 neg_mag db „Negacja reszty to :’,0
10 
11 segment  .bss
12 input resd 1
13 
14    segment  .text
15 global - _asm _main
16 _asm _main:
17                    enter 0, 0 ;konfiguracja podrpogramu
18                    pusha
19 
20        moveax, prompt
21        call print_string
22
23        call read_int
24       mov [input], eax
25
26       imul eax ; edx:eax = eax * eax
27       mov ebx, eax    ;zachowuje odpowiedź w ebx
28       mov eax,square_msg
29       call print_string
30 mov eax, ebx
31 call print_int
32 call print_nl
33
34 mov ebx, eax
35 imul ebx, [input] ;ebx *= [input]
36 mov eax, cube_msg
37 call print_string
38 mov eax, ebx
39 call print_int
40 call print_nl
41
42 imul ecx,ebx, 25 ;ecx = ebx * 25
43 mov eax, cube25_msg
44 call print_string
45 mov eax, ecx
46 call print_int
47 call print_nl
48
49 mov eax, ebx
50 cdq ;inicjalizacja edx poprzez powielenie znaku
51 mov ecx, 100 ;nie można podzielić przez wartość bezpośrednią
52 idiv ecx ;edx:eax / ecx



53 mov ecx, eax ;zachowanie ilorazu w ecx
54 mov eax, quot_msg
55 call print_string
56 mov eax, ecx
57 call print_int
58 call print_nl
59 mov eax, rem_msg
60 call print_string
61 mov eax, edx
62 call print_int
63 call print_nl
64 
65 neg edx ;negowanie reszty
66 mov eax, neg-msg
67 call print_string
68 mov eax, edx
69 call print_int
70 call print_nl
71
72 popa
73 mov eax, 0 ;powrót do C
74 leave
75 ret
---------------------------------------------------- math.asm ------------------------------------------------

2..5 Arytmetyka o podwyższonej dokładności
Język asemblera również dostarcza instrukcji które pozwalają wykonywać dodawanie i odejmowania

liczb większych niż podwójne słowo. Instrukcje te używają flagę przeniesienia. Jak podano powyżej, obie
instrukcje ADD i SUB modyfikują flagę przeniesienia jeśli wystąpi przeniesienie lub pożyczka, odpowiednio. Ta
informacja przechowywana we fladze przeniesienia może być użyta do dodania lub odjęcia dużej liczby poprzez
rozłożenie operacji na mniejsze podwójne słowa (lub mniejsze części).

Instrukcje ADC i SBB stosują tą informację z flagi przeniesienia. Instrukcja ADC wykonuje poniższe
działanie:

operand1 = operand1 + flaga przeniesienia + operand2
Instrukcja SBB wykonuje:

operand1 = operand1 – flaga przeniesienia – opeerand2
Jak to stosujemy? Rozważmy sumowanie 64 bitowych liczb całkowitych w EDX:EAX i EBX:ECX. Poniższy
kod przechowuje sumę w EDX:EAX:

add eax, ecx ;dodanie mniejszych 32 bitów
adc edx, ebx ;dodanie górnych 32 bitów i przeniesienie z poprzedniej sumy

Odejmowanie jest bardzo podobne. Poniższy kod odejmuje EBX:ECX od EDX:EAX:

sub eax, ecx ;odejmowanie niższych 32 bitów
sub edx, ebx ;odejmowanie górnych 32 bitów i pożyczki

Dal rzeczywistych dużych liczb może być użyta pętla (zobacz sekcję 2.2). Dla pętli sumy, dogodna byłaby do
zastosowania instrukcja ADC dla każdej iteracji. Może to być zrobione przez zastosowanie instrukcji CLC
(Wyzeruj Carry) przed startem pętli, która inicjalizuje flagę przeniesienia zerem. Kiedy flaga przeniesienia ma
wartość zero nie ma żadnej różnicy pomiędzy instrukcjami ADD i ADC. Ten sam sposób może być zastosowany
również dla odejmowania.

2.2 Struktury sterujące

Języki wysokiego poziomu dostarczają wysokopoziomowych struktur sterujących (np. instrukcje if i
while) które sterują  wątkiem wykonawczym. Asembler nie dostarcza tak złożonych struktur sterujących.
Zamiast tego używa niesławnego goto a użyte niepoprawnie może w rezultacie dać kod spaghetti! Jednakże, jest



możliwe napisanie w asemblerze programów strukturalnych. Podstawową procedurą jest zaprojektowanie logiki
programu stosując dobrze znane wysokopoziomowe struktury sterujące i przetłumaczenie ich poprawnie na
język asemblera  (podobnie jak to robi kompilator).

2.2.1 Porównania

Struktury sterujące decydują co robić opierając się na porównaniach danych. W asemblerze, wynik
porównania jest przechowywany w rejestrze FLAGS dla późniejszego użycia. 80x86 dostarcza instrukcji CMP
dla wykonania porównania. Rejestr FLAGS  jest ustawiany w oparciu o różnicę dwóch operandów instrukcji
CMP. Operandy są odejmowane a rejestr FLAGS jest ustawiany w oparciu o wynik, ale wynik nie jest nigdzie
przechowywany. Jeśli chcesz użyć wyniku zastosuj instrukcję SUB zamiast CMP

Dla liczb całkowitych bez znaku, są dwie ważne flagi (bity w rejestrze FLAGS): zero (ZF) i
przeniesienie (CF). Flaga zera jest ustawiana (1) jeśli rezultat będzie wynosił zero. Flaga przeniesienia jest
używana jako flaga pożyczki dla odejmowania. Rozpatrzmy takie porównanie:

cmp vleft, vright

Różnica vleft – vright jest obliczana a flagi są odpowiednio ustawiane. Jeśli różnica CMP wynosi zero, vleft =
vright, wtedy ZF jest ustawiane (tj. 1) a CF jest przywracana do stanu poprzedniego (tj.0). Jeśli vleft > vright
wtedy ZF  przywracany  do stanu poprzedniego i CF jest przywracany do stanu poprzedniego (żadnej pożyczki).
Jeśli vleft < vright , wtedy ZF jest przywracany do stanu poprzedniego a CF jest ustawiany (pożyczka).

Dla liczb całkowitych ze znakiem, są trzy ważne flagi: flaga zera (ZF), flaga przepełnienia (OF) i flaga
znaku (SF). Flaga przepełnienia jest ustawiana jeśli wynikiem działania jest przepełnienie (lub niedomiar). Flaga
znaku jest ustawiana jeśli wynik działania jest ujemny. Jeśli vleft = vright  ZF jest ustawiona (podobnie jak dla
liczb bez znaku). Jeśli vleft > vright , ZF jest przywracana do poprzedniego stanu a SF = OF. Jeśli vleft < vright
ZF jest przywracana do poprzedniego stanu  a SF ≠ OF.

Nie zapomnij ,że inne instrukcje mogą również zmieniać rejestr FLAGS nie tylko CMP.

2.2.2 Instrukcje rozgałęzienia

Instrukcje rozgałęzienia mogą przekazać wykonanie do przypadkowego punktu programu. Innymi
słowy, zachowują się jak goto. Są dwa rodzaje rozgałęzień: bezwarunkowe i warunkowe. Skok bezwarunkowy
jest podobny do goto, zawsze wykonuje skok. Skok warunkowy może ale nie musi wykonać skok w zależności
od flag w rejestrze FLAGS. Jeśli skok warunkowy nie został wykonany, sterowanie przekazane jest do następnej
instrukcji.
Instrukcja JMP (skrót od  jump –skok)  wykonuje skok bezwarunkowy. Jej pojedynczym argumentem jest
zazwyczaj etykieta kodu instrukcji do której skacze. Asembler  lub linker zastąpią etykietę poprawnym adresem
instrukcji. Jest to jedna z wielu nużących operacji, które asembler czyni aby ułatwić życie programiście. Ważne
jest sobie zdawać sprawę, że

                          Tablica 2.3 Proste skoki warunkowe

Instrukcja bezpośrednio po instrukcji JMP nigdy nie zostanie wykonana chyba, że inna instrukcja skoczy do
niej!

Jest kilka wariacji instrukcji skoku:

SHORT  Ten skok jest bardzo ograniczony w zakresie. Może się poruszać tylko w górę i w dół 0 128 bajtów w
pamięci. Zaletą jego jest to, że używa mniej pamięci niż inne. Stosuje pojedynczy bajt znaku dla przechowania

JZ skok tylko jeśli ZF jest ustawiona
JNZ skok tylko jeśli ZF nie ustawiona
JO skok tylko jeśli OF jest ustawiona
JNO skok tylko jeśli OF nie ustawiona
JS skok tylko jeśli SF jest ustawiona
JNS skok tylko jeśli SF nie ustawiona
JC skok tylko jeśli CF jest ustawiona
JNC skok tylko jeśli CF nie ustawiona
JP skok tylko jeśli PF jest ustawiona
JNP skok tylko jeśli PF nie ustawiona



przesunięcia skoku. Przesuniecie to jak dużo bajtów przesunięto w przód lub w tył. (przesunięcie jest dodawane
do EIP). Wyszczególniony krótki skok używa słowa kluczowego SHORT bezpośrednio przed etykietą w
instrukcji JMP

NEAR  Ten skok jest domyślnym typem dla obu rodzajów skoków: bezwarunkowych i warunkowych ,może być
użyty do skoku do każdej lokacji w segmencie. W rzeczywistości 80386 wspiera dwa typy skoków near. Jeden
używa dwóch bajtów dla przesunięcia. Pozwala to przesuwać w górę lub w dół  z grubsza o 32,000 bajtów.
Drugi typ używa czterech bajtów dla przesunięcia, co pozwala nam na przesunięcie do każdej lokacji w
segmencie kodu. Czterobajtowy typ jest domyślnym w trybie chronionym 386. Dwubajtowy typ może być
wyszczególniony przez wstawienie słowa kluczowego WORD przed etykietę w instrukcji JMP

FAR Te skok pozwala sterować przesunięciem do innego segmentu kodu. Jest to bardzo  rzadka rzecz do
zrobienia w trybie chronionym 386.

Poprawne etykiety kodu podlegają tym samym zasadą co etykiety danych. Etykiety kodu są
zdefiniowane przez umieszczenie ich w segmencie kodu z przodu instrukcji którą „etykietuje” . Dwukropek jest
umieszczany na końcu etykiety. Dwukropek nie jest częścią nazwy.

Jest wiele różnych instrukcji skoku warunkowego. One również biorą kod etykiety jako swój
pojedynczy operand. Najprościej jest popatrzyć na  pojedynczą flagę w rejestrze FLAGS aby określić czy jest
skok czy nie. Zobacz tablicę 2.3 po listę tych instrukcji. (PF jest to flaga parzystości, która wskazuje
nieparzystość lub parzystość wyniku)

Następujący pseudo-kod:

if ( EAX ==0)
EBX = 1;

else
EBX = 2;

możemy napisać w asemblerze jako:

1. cmp eax, 0 ;ustawienie flag (ZF jest ustawiona jeśli eax – 0 = 0)
2 jz thenblock ;jeśli ZF jest ustawiona skok do thenblock
3 mov ebx, 2 ;część ELSE Ifa
4 jmp next ;skok ponad THEN Ifa
5 thenblock:
6       mov ebx, 1 ;THEN Ifa
7       next:

Inne porównania nie są tak łatwe w stosowaniu przy skokach warunkowych, patrz Tabela 2.3. Dla ilustracji
rozważmy poniższy pseudo-kod:

if   (EAX  >= 5 )
EBX = 1;

else
EBX = 2;

If  EAX jest większy lub równy pięć, ZF może być ustawiony lub nie a SF będzie równe OF. Tu mamy
kod asemblerowy, który testuje te warunki (zakładając ,że EAX jest ze znakiem):

1 cmp eax, 5
2 js signon ;idź do signon jeśli SF = 1
3 jo elseblock ;idź do elseblock jeśli OF =1 a SF = 0
4 jmp thenblock ;idź do thenblock jeśli SF =0 a OF = 0
5 signon:
6 jo thenblock ;idź do thenblock jeśli  SF = 1 a OF = 0
7     elseblock:
8 mov ebx, 2
9 jmp next
10 thenblock:
11       mov   ebx, 1



12 next:

Ze znakiem Bez znaku
JE                    skok jeśli vleft = vright
JNE                 skok jeśli vleft ≠ vright
JL, JNLGE      skok jeśli vleft <vright
JLE, JNG        skok jeśli vleft ≤ vright
JG, JNLE        skok jeśli vleft > vright
JGE, JNL        skok jeśli vleft ≥ vright

JE                skok jeśli vleft = vright
JNE             skok jeśli vleft ≠ vright
JB, JNAE    skok jeśli vleft < vright
JBE, JNA    skok jeśli vleft ≤ vright
JA, JNBE    skok jeśli vleft > vright
JAE, JNB    skok jeśli vleft ≥ vright

Tabela 2.4  Instrukcje porównania ze znakiem i bez znaku

Powyższy kod jest bardzo niewygodny. Na szczęście, 80x86 dostarcza dodatkowych skoków warunkowych aby
uczynić testowanie dużo łatwiejszym. Są to wersje ze znakiem i bez znaku dla każdego typu. Tablica 2.4
pokazuje te instrukcje. Skoki równe i nie równe (JE i JNE) są takie same dla liczb ze znakiem i bez
znaku.(faktycznie JE i JNE są odpowiednio rzeczywiście identyczne z JZ i JNZ). Każda z instrukcji skoku ma
dwa synonimy. Na przykład, popatrz na JL (skocz jeśli mniejsze) i JNGE (skok jeśli nie większe lub równe).  Są
takie same instrukcje ponieważ:

x < y   not (x ≥ y)

Skok bez znaku stosuje A dla above (powyżej) i B dla below (poiżej) zamiast L i G. Stosując te nowe instrukcje
skoku, powyższy pseudo-kod może być przetłumaczony na asembler dużo prościej

1 cmp eax, 5
2 jge thenblock
3 mov ebx,2
4 jmp next
5 thenblock:
6             mov ebx, 1
7 next:

2.2.3 Instrukcje pętli

80x86 dostarcza kilku instrukcji zaprojektowanych dla implementacji czegoś jak pętle. Każda z tych
instrukcji bierze etykietę kodu jako swój pojedynczy operand.

LOOP  Zmniejsza ECX, jeśli ECX ≠ 0 , skok do etykiety

LOOPE, LOOPZ  Zmniejszają ECX (rejestr FLAGS nie jest modyfikowany), jeśli ECX  ≠ 0 a ZF = 1, skok

LOOPNE, LOOPNZ  Zmniejszają ECX (rejestr FLAGS nie zmieniany), jeśli ECX ≠ 0 a ZF = 0 , skok
Ostanie dwie instrukcje pętli są użyteczne dla ciągłego przeszukiwania pętli. Poniższy pseudo-kod:

sum = 0;
for (i =10, i > 0; i--)

sum +=1;
może być przetłumaczony na asembler tak:

1 mov eax, 0 ;eax to sum
2 mov ecx, 10 ;ecx to i
3 loop_start:
4 add eax, ecx
5 loop loop_start

2.3 Tłumaczenie standardowych struktur sterujących

W tej sekcji przyjrzymy się jak standardowe struktury sterujące języków wysokiego poziomu mogą być
implementowane w języku asemblera.



2.3.1 Instrukcja IF

Poniższy pseudo-kod:

if  (warunek)
then_block;

else
else_block;

można zaimplementować tak:

1 ; kod ustawiający FLAGS
2 jxx else_block                ;wybór xx żeby skoczyć jeśli warunek to fałsz
3 ; kod dla then_block
4 jmp  endif
5 else_block:
6         ;kod dla else_block
7 endif:

Jeśli nie ma else, wtedy skok do else_block może zostać pominięty przez skok do endif.

1 ; kod dla ustawienia FLAGS
2 jxx      endif ;wybór xx żeby skoczyć jeśli warunek to fałsz
3 ;kod dla then_block
4 endif:

2.3.2 Pętla while

Pętla while jest pętlą testująca warunek na początku:
while (warunek) {

treść pętli;
}

Może być przekształcona na:
1 while:
2          ; kod ustawiający FLAGS w oparciu o warunek
3           jxx   endwhile ;wybór xx aby skoczyć jeśli fałsz
4         ;treść pętli
5          jmp    while
6 endwhile:

2.3.3   Pętla Do while

Pętla do while jest pętlą testującą warunek na końcu:
do {

treść pętli;
} while (warunek);

To może być przekształcone w :
1 do:
2                ;treść pętli
3                ;kod ustawiający FLAGS w oparciu o warunek
4                 jxx         do              ;wybór xx aby skoczyć jeśli prawda

2.4 Przykład: Znajdowanie Liczb Pierwszych



Sekcja ta pokazuje program, który znajduje liczby pierwsze. Przypominam, że liczba pierwsza jest to
liczba, która dzieli się tylko przez 1 i samą siebie. Nie ma żadnej formuły dla zrobienia tego. Podstawowa
metoda tego programu stosuje znajdowanie współczynnika wszystkich liczb nieparzystych poniżej danej
granicy. Jeżeli żaden współczynnik nie może być znaleziony dla liczby nieparzystej, jest to liczba pierwsza.
Rysunek 2.3 pokazuje podstawowy algorytm napisany w C. Tu mamy wersję w asemblerze:

---------------------------------------------- prime.asm -----------------------------------------------------
1 %include „asm_io.inc”
2 segment .data
3 Message db „Znajdź liczbę pierwszą az do : „ , 0

Rysunek 2.3
4
5 segment .bss
6 Limit resd 1 ;znajdowanie liczby pierwszej aż do tego ograniczenia
7 Guess resd 1 ;aktualne zgadywanie dla liczby pierwszej
8
9 segment .text
10 global  _asm _ main
11       -asm _main:
12     enter 0, 0 ;konfiguracja podprogramu
13 pusha
14
15 mov eax, Message
16 call print_string
17 call read_int ;scanf(„%u”, & limit)
18 mov [Limit], eax
19
20 mov eax, 2 ;printf(„2\n”)
21 call print_int
22 call print_nl
23 mov eax, 3 ;printf(„3\n”);
24 call print_int
25 call print_nl
26
27 mov dword [Guess], 5 ;Guess = 5
28 while_limit:

unsigned  guess;     /* aktualna znajdowana liczba pierwsza*/
unsigned factor      /*możliwy współczynnik odgadnięcia*/
unsigned limit       /*znajdź liczbę pierwszą aż do tej wartości*/

printf(„Znajdź liczbę pierwszą aż do: „ );
scanf(„%u”, &limit);
printf(„2\n”);   /*potraktuj dwie pierwsze  liczby pierwsze jako */
printf(„3\n”);   /*specjalny przypadek  */
guess = 5;         /* inicjalizacja guess*/

while (guess <= limit){
/* szukanie współczynnika odgadywania*/
factor = 3
while  (factor * factor < guess&&

guess % factor !=0)
  factor += 2;
if  (guess % factor !=0)
     printf(„%d\n”, guess);
guess +=2;     /*tylko patrz na nieparzyste liczby*/
}



29 mov eax, [Guess]
30 cmp eax, [Limit]
31 jnbe end_while_limit ;używamy jnbe ponieważ liczba jest bez znaku
32
33 mov ebx, 3 ;ebx ma współczynnik = 3
34 while_factor:
35 mov eax, ebx
36 mul eax ;edx:eax = eax * eax
37 jo end_while_factor;jeśli odpowiedź nie zmieści się sama w eax
38 cmp eax, [Guess]
39 jnb end_while_factor;jeśli !(factor*factor < guess)
40 mov eax, [Guess]
41 mov edx, 0
42 div ebx ;edx = edx:eax % ebx
43 cmp edx
44 je end_while_factor;jeśli !(guess % factor !=0)
45
46 add ebx, 2 ;factor += 2;
47 jmp while_factor
48 end_while_factor:
49             je end_if ;if !(guess % factor !=0)
50 mov eax,[Guess] ;printf(„%u]n”)
51 call print_int
52 call print_nl
53 end_if:
54 mov eax; [Guess]
55 add eax, 2
56 mov [Guess], eax ;guess += 2
57 jmp while_limit
58 end_while_limit:
59
60 popa
61 mov eax, 0 ;powrót do C
62 leave
63 ret
----------------------------------------- prime.asm ----------------------------------------------------------

Rozdział 3

Operacje na bitach

3.1 Operacje przesunięcia

Język asemblera pozwala programiście na manipulowanie pojedynczymi bitami danej. Jedną z
popularnych operacji bitowych jest operacja nazwana przesunięciem. Operacja przesunięcia przesuwa pozycje
bitów w jakiejś danej. Przesunięcie może być albo w lewo (tj. w kierunku najbardziej znaczących bitów) lub w
prawo (mniej znaczące bity).

3.1.1 Przesunięcia logiczne

Przesunięcie logiczne jest najprostszym typem przesunięcia. Przesuwa w bardzo prosty sposób.
Rysunek 3.1 pokazuje przykład przesunięcia liczby bajtowej.

Oryginalna 1 1 1 0 1 0 1 0

Przesunięcie w lewo 1 1 0 1 0 1 0 0

Przesunięcie w prawo 0 1 1 1 0 1 0 1



Rysunek 3.1 Przesunięcia logiczne

Zauważmy, że nowo przybyłe bity są zawsze zerami. Instrukcje SHL i SHR są stosowane do wykonania
odpowiednio przesunięcia logicznego w lewo i w prawo. Instrukcje te pozwalają przesuwać o dowolną liczbę
miejsc. Liczba miejsc do przesunięcia może być albo stała albo być przechowywana w rejestrze CL.
Ostatni przesunięty bit  danej jest przechowywany we fladze przeniesienia. Tu mamy przykładowy kod:

1 mov ax, 0C123H
2 shl ax, 1        ;przesuniecie o 1 bit w lewo  AX = 8246H, CF =1
3 shr ax, 1        ;przesunięcie o 1 bit w prawo  AX = 4123H, CF = 0
4 shr ax, 1        ;przesuniecie o 1 bit w prawo, AH = 2091H, CF = 1
5 mov ax, 0C123H
6 shl ax, 2        ;przesunięcie o 2 bity w lewo  AX = 048CH,  CF = 1
7 mov cl, 3
8 shr ax, cl        ;przesunięcie 3 bity w prawo, AX = 0091H, CF = 1

3.1.2 Stosowanie przesunięć

Szybkie  mnożenie i dzielenie to najpowszechniejsze zastosowanie operacji przesunięcia. Odwołując się
do systemu dziesiętnego, mnożenie i dzielenie przez potęgę dziesięć jest bardzo proste. To samo dotyczy potęgi
dwójki binarnie. Na przykład, podwójna liczba binarna 10112 (lub 11 dziesiętnie), przesunięta raz daje 101102
(lub 22). Iloraz dzielenia przez potęgę dwójki jest wynikiem przesunięcia w prawo. Dla dzielenia przez 2
stosujemy pojedyncze przesunięcia w prawo; dzielenia przez 4 (22) przesunięcia w prawo o 2 miejsca; dzielenia
przez 8 (23) przesunięcie o 3 miejsca w prawo, itd. Instrukcje przesunięcia są bardzo podstawowe ale są dużo
szybsze niż odpowiednie instrukcje MUL i DIV!

W rzeczywistości, przesunięcia logiczne mogą być użyte do mnożenia i dzielenia wartości bez znaku.
Generalnie nie działają one na wartościach  ze znakiem. Rozpatrzmy dwu  bajtową wartość FFFF (ze znakiem -
1). Jeśli dokonamy logicznego przesunięcia w prawo, wynikiem będzie 7FFF co oznacza +32,767! Inny typ
przesunięcia może być zastosowany dla wartości ze znakiem.

3.1.3 Przesunięcia arytmetyczne

Przesunięcia te są zaprojektowane aby pozwolić liczbą ze znakiem na szybkie dzielenie i mnożenie
przez potęgi dwójki. Zapewniają, że bit znaku jest traktowany poprawnie.

SAL Arytmetyczne Przesunięcie W Lewo – Instrukcja ta jest synonimem dla SHL. Jest  assemblowana do
takiego samego kodu maszynowego jak SHL. Tak długo jak bit znaku nie jest zmieniany przez przesunięcie,
wynik będzie poprawny

SAR Arytmetyczne Przesunięcie W Prawo – Jest to nowa instrukcja, która nie przesuwa bitu znaku  swojego
operandu,. Inne bity są przesuwane normalnie z wyjątkiem nowych bitów, które wchodzą z lewej strony jako
kopie bitu znaku (to znaczy jeśli bit znaku to 1, to nowe bity to również 1). A zatem, jeśli bajt jest przesuwany tą
instrukcją, tylko niższy 7 bit jest przesuwany. Podobnie jak dla innych przesunięć, ostatni przesuwany  bit  jest
przechowywany we fladze przeniesienia.

1 mov ax, 0C123H
2 sal ax, 1 ; ax = 8246H, CF = 1
3 sal ax, 1 ; ax = 048CH, CF = 1
4 sal ax, 2 ; ax = 0123H, CF = 0
3.1.4 Instrukcje obrotu

Instrukcje obrotu pracują podobnie jak logiczne przesunięcia z wyjątkiem tego, że bity gubione na
jednym końcu są przesuwane na drugą stronę. A zatem dana jest traktowana jako struktura cykliczna. Dwie
proste instrukcje obrotu to ROL i ROR które  dokonują odpowiednio obrotu w lewo i prawo. Podobnie jak inne
przesunięcia, przesunięcia te pozostawiają kopię ostatnio przesuniętego bitu we fladze przeniesienia.

1 mov ax, 0C123H
2 rol ax, 1 ; ax = 8247H, CF =1



3 rol ax, 1 ; ax = 048FH, CF = 1
4 rol ax, 1 ; ax = 091EH, CF = 0
5 ror ax, 2 ; ax = 8247H, CF =  1
6 ror ax, 1 ; ax = C123H, CF =1

Są dwie dodatkowe instrukcje obrotu, które przesuwają bity w danej i fladze przeniesienia nazywane
RCL i RCR. Na przykład, jeśli rejestr AX jest obracany tymi instrukcjami, 17 bitów  stanowiących AX i flagę
przeniesienia jest obracanych.

1 mov ax, 0C123H
2 clc ;zerowanie flagi przeniesienia (CF=0)
3 rcl ax, 1 ; ax = 8246H, CF =1
4 rcl ax, 1 ; ax = 048DH, CF =1
5 rcl ax, 1 ; ax = 091BH, CF = 0
6 rcr ax, 2 ; ax = 8246H, CF =1
7 rcr ax, 1 ; ax = C123H, CF = 0

3.1.5 Prosta aplikacja

Mamy tu  fragment kod u, który liczy liczbę bitów, które są „włączone” (tj. 1) w rejestrze EAX

1 mov bl, 0 ;bl będzie zwierał liczbę włączonych bitów
2 mov ecx, 32 ; ecx jest licznikiem pętli
3 count_loop:
4 shl eax, 1 ;przesunięcie bitu do flagi przeniesienia
5 jnc skip_inc ; jeśli CF == 0, skocz do skip_inc
6 inc bl
7 skip_inc:
8 loop count_loop

X Y X  AND Y
0
0
1
1

0
1
0
1

0
0
0
1

   Tabela 3.1 Operacja AND

1 0 1 0 1 0 1 0
AND 1 1 0 0 1 0 0 1
----------------------------------------------------------------------------------------
1 0 0 0 1 0 0 0

Rysunek 3.2 Dodawanie bajtów

Powyższy kod niszczy oryginalną wartość EAX (EAX zawiera zero na końcu pętli). Jeśli życzymy sobie
zachowania wartości EAX, linia 4 może być zamieniona na rol eax, 1

3.2 Boolowskie operacje  na poziomie bitowym

Są cztery popularne operatory boolowskie: AND, OR, XOR i NOT. Tabele prawdy pokazują wynik każdej
operacji dla każdej możliwej wartości operandu.

3.2.1 Operacja AND

Wynikiem AND’owania dwóch bitów jest 1 tylko wtedy kiedy oba bity są 1, inaczej wynikiem 0, jak
pokazuj tablica prawdy w Tablicy 3.1.



Procesor wspiera te operacje ponieważ instrukcje działają  niezależnie na wszystkich bitach danej
równolegle. Na przykład jeśli zwartości AL i BL są AND’owane razem, podstawowa operacja AND jest
wykonywana na każdej z 8 par odpowiadających bitów w dwóch rejestrach jak pokazuje rysunek 3.2. Poniżej
jest przykładowy kod:

1 mov ax, 0C123H
2 and ax, 82F6H ;ax = 8022H

3.2.2 Operacja OR

Ogólnie, OR 2 bitów wynosi 0 tylko jeśli oba bity są 0, inaczej wynikiem jest 1 jak pokazuje Tabela
prawdy 3.2 Poniżej jest przykładowy kod:

1 mov ax, 0C123H
2 or ax, 0E831H ;ax = E933H

X Y X OR Y
0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

Tabela 3.1  Operacja OR

X Y X XOR Y
0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

Tabel 3.2   Operacja XOR

3.2.3 Operacja XOR

Wykluczające OR 2 bitów wynosi 0 tylko jeśli oba bity są równe, inaczej wynikiem jest 1 jak pokazuje
tabela 3.3. Poniżej jest przykładowy kod:

1 mov ax, 0C123H
2 xor ax, 0E831 ;ax = 2912H

3.2.4 Operacja NOT

Operacja NOT jest operacją  jednoargumentową (tj. działa na jednym operandzie nie dwóch jak binarne
operacje typu AND). NOT bita jest przeciwieństwem wartości bitu jak pokazuje tabela 3.4. Poniżej jest
przykładowy kod:

1 mov ax, 0C123H
2 not ax ;ax = 3EDCH

Zauważmy, że NOT  stosuje uzupełnienie jedynkami. W odróżnieniu od innych operacji na poziomie
bitowym, instrukcja NOT nie zmienia żadnego bitu w rejestrze FLAGS.

3.2.5 Instrukcja TEST



Instrukcja TEST  wykonuje operację AND, ale nie przechowuje wyniku. Ustawia tylko rejestr FLAGS
w oparciu o to jaki byłby wynik (podobnie jak instrukcja CMP wykonuje odejmowanie ale tylko ustawia
FLAGS). Na przykład, jeśli wynik będzie zero, zostanie ustawiona ZF.

X NOT  X
0
1

1
0

Tabela 3.4 Operacja NOT

Włączenie bitu i OR’owanie liczby 2i

Wyłączenie bitu i AND’owanie liczby z liczbą binarna, która wyłącza  tylko bit i. Operacja ta jest często
nazywana maskowaniem

Uzupełnienie bitu i XOR’owanie liczby 2i

3.2.6 Stosowanie operacji boolowskich
Operacje boolowskie są bardzo użyteczne do manipulowania pojedynczymi bitami danej bez

modyfikacji innych bitów. Poniżej jest przykładowy kod:

1 mov ax, 0C123H
2 or ax, 8 ;włączenie bitu 3, ax = C12BH
3 and ax, 0FFDFH ;wyłączenie bitu 5, ax =C10BH
4 xor ax, 8000H ;odwrócenie bitu 31, ax = 410BH
5 or ax, 0F00H ;włączenie nibbla , ax = 4F0BH
6 and ax, 0FFF0H ;wyłączenie nibbla, ax = 4F00H
7 xor ax, 0F00FH ;odwrócenie nibbla, ax = BF0FH
8 xor ax, 0FFFFH ; uzupełnienia jedynkami, ax = 40F0H

Operacja AND może również być użyta do znajdowania reszty z dzielenia przez potęgę dwójki. Dla
znajdowania reszty z dzielenia 2i , AND’ujemy liczbę maską równą 2i – 1. Maska zawiera jedynki od bitu 0 do
bitu i-1. To są te bity które zawierają resztę. Wynikiem AND’owania będzie utrzymanie tych bitów i
wyzerowanie pozostałych. Poniżej jest fragment kodu, który znajduje iloraz i resztę z dzielenia 100 przez 16:

1 mov eax, 100 ; 100 = 64H
2 mov ebx, 0000000FH ;maska =16-1 =15 lub F
3 and ebx, eax ;ebx = reszta = 4
4 shr eax, 4 ;eax = iloraz z eax/2^4 = 6
Zastosowanie rejestru CL jest możliwe do modyfikacji dowolnych bitów danej. Następny przykład ustawia
(włącza) dowolny bit w EAX. Liczba bitów do ustawienia jest przechowywana w BH:

1 mov cl, bx ;pierwsze przygotowanie liczby do OR
2 mov ebx, 1
3 shl ebx, cl ;przesunięcie w lewo cl razy
4 or eax, ebx ;wyłączenie bitu

Wyłączanie bitów jest troszkę trudniejsze:

1 mov cl, bx ;przygotowanie liczby do AND
2 mov ebx, 1
3 shl ebx, cl ;przesuniecie w lewo cl razy
4 not ebx ;odwrócenie bitów
5 and eax, ebx ;wyłączenie bitów

Nie jest niczym niezwykłym zobaczyć poniższą zagadkowa instrukcję 80x86 w programie:

xor eax, eax ;eax = 0

Xor’owana liczba przez samą siebie zawsze daje w wyniku zero .Instrukcja ta jest używana ponieważ kod
maszynowy jest mniejszy niż odpowiadająca instrukcja MOV



3.3 Manipulowanie bitami w C

3.3.1 Operatory działania na poziomie bitowym w C

W odróżnieniu od innych języków wysokiego poziomu C dostarcza operatorów do działania na bitach.
Operacja AND jest reprezentowana przez binarny operator &. Operacja OR jest przedstawiana przez binarny
operator | . Operacja XOR jest przedstawiana przez binarny operator ^. A operacja NOT jest przedstawiana przez
jednoargumentowy operator ~ .

Operacje przesunięcia są wykonywane przez operatory binarne C << i >>. Operator << wykonuje
przesunięcie w lewo a operator >> wykonuje przesuniecie w prawo. Operatory te pobierają dwa operandy. Lewy
operand jest wartością do przesunięcia a prawy operand jest liczbą bitów o jaką należy przesunąć. Jeśli wartość
do przesunięcia jest typu bez znakowego , jest wykonywane przesunięcie logiczne. Jeśli wartość jest typu ze
znakiem (np. int)  wtedy jest wykonywane przesunięcie arytmetyczne Poniżej jest przykład kodu w C, który
stosuje te operatory:

1          short int  s; /* zakładamy ,że short int jest 16 bitowe*/
2 short unsigned u;
3 s = -1; /* s = 0xFFFF (uzupełnienie do dwóch)*/
4 u = 100; /* u = 0x0064 */
5 u = u | 0x0100; /* u = 0x0164 */

MAKRO ZNACZENIE
S_IRUSR
S_IWUSR
S_IXUSR

użytkownik może odczytać
użytkownik może odczytać
użytkownik może wykonać

S_IRGRP
S_IWGRP
S_IXGRP

grupa może odczytać
grupa może zapisać
grupa może wykonać

S_IROTH
S_IWOTH
S_IXOTH

inni mogą odczytać
inni mogą zapisać
inni mogą wykonać

Tablica 3.6: Makra zezwoleń plików POSIX

6 s = s & 0xFF0; /* s = 0xFF0 */
7 s = s ^ u /* s =  0xFE94 */
8 u = u <<3 /* u = 0x0B20 (przesunięcie logiczne) */
9 s = s >> 2 /* s = 0xFFA5 9przesuniecie arytmetyczne */

3.3.2 Zastosowanie operatorów na poziomie bitowym w C

Operatory na poziomie bitowym są używane w C do tego samego celu jak w języku asemblera.
Pozwalają na manipulowanie pojedynczymi bitami danej i mogą służyć do szybkiego mnożenia i dzielenia.
Faktycznie, sprytny kompilator C będzie stosował przesunięcia do mnożenia takiego jak , x *= 2, automatycznie.

Wiele systemów operacyjnych API (takich jak POSIX i Win32) zawierają funkcje, które stosują
operandy , które dekodują daną jako bity. Na przykład system POSIX  utrzymuje pliki zezwalające dla trzech
różnych typów użytkowników: użytkownik (lepszą nazwą byłoby właściciel), grupa i inni. Każdemu typowi
użytkownika  może być przyznane prawo do odczytu, zapisu i/ lub wykonania pliku. Dla zmiany zezwolenia dla
pliku wymagane jest od programisty C manipulowanie pojedynczymi bitami. POSIX definiuje kilka makr do
pomocy (zobacz tablica 3.xx). Funkcja chmod może być zastosowana do ustawienia prawa do pliku. Funkcja ta
pobiera dwa parametry, ciąg z nazwą pliku na którym chcesz działać i liczby całkowitej z właściwym zbiorem
bitów dla żądanego prawa. Na przykład, poniższy kod ustawia prawo pozwalające właścicielowi  pliku odczytać
i zapisać do niego, użytkownikowi z grupy odczytać go a innym zabrania dostępu. Chmod („foo”, S_IRUSR |
S_IWUSR | S_IRGRP)

Funkcja POSIX stat może być użyta do znajdowania bieżącego prawa bitów dla pliku. Użyta z funkcją
chmod jest możliwa modyfikacja jakiegoś prawa bez zmiany innych. Mamy tu przykład  usunięcia dostępu do
zapisu dla innych i dodanie prawa do odczytu właścicielowi pliku. Prawa innych nie są zmieniane.



1 struct   stat   file_stats; /* struct używany przez stst() */
2 stat  („foo” , & file_stats ); /* odczyt pliku info
3 file_stats st_mode przechowuje bit zezwolenia
4 chmod („foo” , (fule_stats st_mode & „S_IWOTH) | S_ISUSR);

3.4 Zliczanie bitów

Wcześniejsze proste techniki podane do zliczania liczby bitów są „on” w podwójnym słowie. Sekcja ta
przygląda się mniej bezpośrednim metodom robienia tego, jako ćwiczenia używając operacji bitowych w tym
rozdziale.

3.4.1 Metoda pierwsza

Pierwsza metoda jest bardzo prosta, ale nie oczywista. Tu mamy kod dla funkcji:

1 int  count_bits (unsigned int  data)
2 {
3 int  cnt  = 0;
4
5 while (data != 0) {
6        data = data & (data – 1);
7        cnt++;
8 }
9  return   cnt;
10 }

Jak działa ta metoda? W każdej iteracji pętli, jeden bit jest wyłączany w data. Kiedy wszystkie są wyłączone (tj.
kiedy data  zawiera zero), pętla się zatrzymuje. Liczba iteracji wymagana do uczynienia data zerem jest równa
liczbie bitów w oryginalnej wartości data.

W linia 6 bit data jest wyłączany. Jak to działa? Rozważmy ogólną formę binarnego przedstawienia
data i najbardziej na prawo 1 w tej reprezentacji. Z definicji, każdy bit po 1 musi być zerem. Teraz, jaka będzie
binarna reprezentacja data –1 ? Bit na lewo od najbardziej na prawo 1 będzie taki sam jak dla data, ale bity w
punkcie od najbardziej na prawo 1 będą  uzupełnione oryginalnym bitami data. Na przykład:
Data       = xxxxx10000
Data – 1 = xxxxx01111

1 static unsigned char  byte_bit_count [256]   /* tablica połączeń*/
2
3 void   initialize_count_bits ()
4 {
5 int   cnt, i , data;
6
7 for (i = 0; i <256; i++) {
8 cnt = 0;
9 data = i;
10 while (dat != 0)     {             /* metoda jeden */
11          data = data & (data –1);
12          cnt++
13 }
14 byte_bit_bount [i] = count;
15 }
16 }
17
18 int count_bits (unsigned int  data)
19 {
20 const unsigned char * byte = (unsigned char * ) & data;
21
22    return byte_bit_count [byte[0]] + byte_bit_count [byte[1]] +
23 byte_bit_count[byte[2]] + byte_bit_count[byte[3]];
24 }



Rysunek 3.3 Metoda druga

Gdzie x’y są takie same dla obu liczb. Kiedy data jest AND’owana z data – 1, wynik zero będzie w najbardziej
na prawo 1 a pozostawi inne bity niezmienione

3.4.2 Metoda druga
Tablica może również być użyta do liczenia bitów dowolnego podwójnego słowa. Prosta metoda będzie

obliczała liczbę bitów dla każdego podwójnego słowa i przechowania tego w tablicy. Jednakże, są dwa
powiązane z tą metodą problemy. Jest około czterech miliardów wartości podwójnych słów! To znaczy, że
tablica będzie bardzo duża a ta inicjalizacja również będzie bardzo czasochłonna. (Faktycznie, chyba ,że
rzeczywiście używamy tablicy większej niż 4 miliardy razy, więcej czasu będzie potrzebne do inicjalizacji
tablicy niż wymagałoby obliczenie liczby bitów przy użyciu metody jeden!)
Bardziej realistyczna metoda  to obliczanie liczby bitów dla wszystkich możliwych wartości i przechowywania
ich w tablicy. Wtedy podwójne  słowo może być podzielone na cztery wartości bajtowe. Zliczając bity  tych
czterech bajtów szukamy w tablicy i sumujemy znajdując liczbę bitów oryginalnego podwójnego słowa.
Rysunek 3.3 pokazuje kod implementujący tą metodę.

Funkcja initialize_count_bits musi być wywołana przed  pierwszym wywołaniem funkcji count_bits.
Funkcja ta inicjalizuje globalną tablicę byte_bit_count. Funkcja count_bits patrzy na zmienną data nie jak na
podwójne słowo ale jako tablicę czterech bajtów. Wskaźnik dword działa jako wskaźnik do tej cztero bajtowej
tablicy. A więc dword[0] jest jednym z bajtów w data (albo najmniej albo najbardziej znaczący bajt w zależności
czy sprzęt jest, odpowiednio little czy big endian) . Oczywiście, można użyć konstrukcji takiej jak ta:
(data >> 24) & 0x000000FF
dla znalezienia wartości najbardziej znaczącego bajtu i podobny do innych bajtów; jednak te konstrukcje będą
wolniejsze iż odniesienie do tablicy.

Ostatni punkt, pętla for może łatwo być użyta do obliczenia sumy w liniach 22 i 23. Ale pętla for
zawierałaby kosztowną inicjalizację indeksu pętli, porównanie indeksu po każdej iteracji pętli  i zwiększanie
indeksu.. Obliczanie sumy jako jawnej sumy czterech wartości będzie szybsze. Faktycznie, sprytny kompilator
skonwertowałby wersję pętli for do jawnej sumy. To działanie redukujące lub eliminujące iteracje pętli jest w
technice optymalizacji kompilatora zwane „rozwijaniem pętli”.

3.4.3 Metoda trzecia

Jest jeszcze jedna sprytna metoda zliczania bitów, które są w danej. Ta metoda dosłownie dodaje
jedynki i zera danej razem. Suma ta musi równać się liczbie jedynek w danej. Na przykład rozważmy zliczanie
jedynek w bajcie przechowywanym w zmiennej nazwanej data. Pierwszym krokiem jest wykonanie poniższego
działania:
data = (data & 0x55) + ((data>>1) & 0x55);
Co się  dzieje? Stała hex 0x55 to 01010101 binarnie. W pierwszym operandzie dodawania, data jest AND’owana
z nią, bity z nieparzystych pozycji są w wydobywane. Drugi operand ((data>>1)& 0x55) najpierw przesuwa
wszystkie bity z pozycji parzystych na pozycje nieparzyste i stosuje taką samą maskę do wydobycia tych samych
bitów. Teraz, pierwszy operand zawiera bity nieparzyste a drugi operand parzyste bity data. Kiedy te dwa
operandy są dodawane razem, parzyste i nieparzyste  bity data są dodawane razem. Na przykład, jeśli data to
101100112, wtedy:

data & 010101012
                    + (data >>1) & 010101012   lub            +

   -----------------------------------------

00 01 00 01
01 01 00 01

01 10 00 10

1 int  count_bits (unsigned int x)
2 {
3 static unsigned int   mask[] = {0x55555555,
4         0x33333333,
5                 0x0F0F0F0F,
6                 0x00FF00FF,
7                    0x0000FFFF};
8 int i;
9         int shift; /* liczba pozycji do przesunięcia w prawo */
10
11 for  (i =0, shift =1; i <5; i++, shift *=2
12                x = (x& mask[i] + ((x>> shift) & mask[i]);
13 return x;
14 }



Rysunek 3.4 Metoda trzecia

Dodawanie po prawej stronie pokazuje rzeczywiste bity dodawane razem. Bity bajtu są dzielone na
cztery 2 bitowe pola, pokazujące, że są w rzeczywistości cztery niezależne wykonywane dodawania.
Oczywiście, całkowita liczba bitów nie może być jeszcze obliczona. Jednakże, ta sam technika która był
zastosowana powyżej może być użyta do obliczenia  w serii podobnych kroków. Następnym krokiem byłoby:

data = (dta&0x33) + ((data>>2) & 0x33);
Kontynuując powyższy przykład (pamiętaj ,że data to teraz 011000102):

data & 001100112
             + (data  >> 2) & 001100112                lub  +
         -----------------------------------

    

Teraz są dwa cztero bajtowe pola, które są niezależnie dodawane.
Następnym krokiem jest dodanie tych dwóch sum bitów razem do postaci końcowego wyniku:

data = (data &0x0F0 + ((data>>4) & 0x0F);
Stosując powyższy przykład (z data równą 001100102):

data & 000011112                           0000000010
                                         + (data >> 4)  & 000011112    lub           +     0000000011

         ----------------------------------                           -----------------
              0000000101 

Teraz data zawiera 5, co jest wynikiem poprawnym. Rysunek 3.4 pokazuje implementację tej metody , która
liczy bity w podwójnym słowie. Wykorzystuje pętle for do obliczenia sumy.

Rozdział 4

Podprogramy

Rozdział ten przypatruje się podprogramom, które mogą uczynić program modularnym i połączyć z
językiem wysokiego poziomu (takim jak C). Funkcje i procedury języków wysokiego poziomu są przykładami
podprogramów.

Kod  wywołuje podprogram a podprogram sam musi uzgodnić jak będą przekazywane dane. Zasady te
jak dane będą przekazywane są nazywane konwencjami wywołania. Duża część tego rozdziału będzie
zajmowała się standardowymi konwencjami wywołania C, które mogą być użyte do połączenia podprogramów
asemblera z programami w C. Ta (i inne konwencje) często przekazuje adres danej (tj. wskaźnik), który pozwala
podprogramowi uzyskać dostęp do danej w pamięci.

4.1 Adresowanie pośrednie

Adresowanie pośrednie pozwala rejestrom działać jak zmienne wskaźnikowe. To że rejestr będzie użyty
pośrednio jako wskaźnik jest sygnalizowane przez nawiasy kwadratowe. Na przykład:

1 mov ax, [Data] ;normalne bezpośrednie adresowanie słowa w pamięci
2 mov ebx, Data ;ebx = & Data
3 mov ax, [ebx] ;ax = *ebx

Ponieważ AX przechowuje słowo, linia 3 odczyta słowo poczynając od adresu przechowywanego  w EBX.
Gdyby AX zamieniło się z AL, tylko pojedynczy bajt byłby odczytany. Ważne jest zdanie sobie sprawy, że
rejestry nie mają typów, jak zmienne w C. To co wskazuje EBX jest całkowicie zdeterminowane przez to jakich

0010 0010
0001 0000

0011 0010



używamy instrukcji. Co więcej , nawet fakt, że EBX jest wskaźnikiem jest całkowicie zdeterminowane przez to
jakie instrukcje są używane. Jeśli EBX jest użyty niepoprawnie, często nie będzie błędu asemblera; jednakże
program nie będzie pracował poprawnie. Jest to jeden z powodów dla których programowanie w asemblerze jest
bardziej narażone na błędy niż w językach wysokiego poziomu. Wszystkie 32 bitowe rejestry ogólnego
przeznaczenia (EAX,EBX,ECX,EDX) i indeksowe (ESI,EDI) mogą być użyte przy adresowaniu pośrednim. 16 i
8 bitowe nie mogą.

4.2 Prosty przykład podprogramu

Podprogram jest niezależną jednostką kodu, która może być użyta w różnych częściach programu.
Innymi słowy, podprogram jest jak funkcja w C. Skok może być użyty do wywołania podprogramu, ale problem
przedstawia powrót. Jeśli podprogram jest używany przez różne części programu, musi wrócić z powrotem do
części kodu , który go wywołał. Tak więc powrót skoku z podprogramu nie może być ustalony do etykiety.
Poniższy kod pokazuje jak może być wykonana pośrednia postać instrukcji JMP  ta forma instrukcji stosuje
wartości rejestru do określenia gdzie skoczyć (zatem rejestr działa podobnie jak funkcja wskaźnikowa z C).
Poniżej mamy pierwszy program z rozdziału 1 przepisany do postaci podprogramu.
------------------------------------------------- sub1.asm -----------------------------------------------
1 ;file: sub1.asm
2 ;Przykład podprogramu
3 %include „asm_io.inc’
4
5 segment   .data
6 prompt  db „Wprowadź liczbę :  „, 0 ;nie zapomnij zakończyć zerem
7 prompt  db „Wprowadź inną liczbę: „ , 0
8 outmsg1 db „Wprowadziłeś „, 0
9 outmsg2  db „  i  „ , 0
10 outmasg3  db „ , suma ich to „ , 0
11
12 segment   .bss
13 input1       resd 1
14 input2        resd 1
15
16 segment    .text
17 global  _ asm _ main
18 _ asm _ main:
19 enter 0, 0 ;ustawienie podprogramu
20 pusha
21
22 mov eax, prompt1 ;wydruk prompt
23 call print_string
24
25 mov ebx, input1 ;przechowanie adresu input1 w ebx
26 mov ecx, ret 1 ;przechowanie adresu powrotnego w ecx
27 jmp short  get_int ;czytaj liczbę całkowitą
28 ret1:
29 mov eax, prompt2 ;wydruk prompt
30 call print_string
31
32 mov ebx, input2
33 mov ecx, $ + 7 ;ecx = ten adres + 7
34 jmp short   get_int
35
36 mov eax, [input1] ;eax = dword pod input1
37 add eax, [input2] ;eax += dword pod input2
38 mov ebx, eax ; ebx = eax
39
40 mov eax, outmsg1
41 call print_string ;wydruk pierwszej informacji
42 mov eax, [input1]
43 call print_int ;wydruk input1



44 mov eax, outmsg2
45 call print_string ;wydruk drugiej informacji
46 mov eax, [input2]
47 call print_int ;wydruk input2
48 mov eax, outmsg3
49 call print_string ;wydruk trzeciej informacji
50 mov eax, ebx
51 call print-int ;wydruk sumy (ebx)
52 call print_nl ;wydruk nowej lini
53
54 popa
55 mov eax, 0 ;powrót do C
56 leave
57 ret
58 ;podprogram get_int
59 ;Parametry:  
60 ; ebx – adres dword przechowujący liczbę całkowitą
61 ; ecx – adres instrukcji powrotu
62 ;Notka:
63 ;wartość eax jest niszczona
64 get_int:
65 call read_int
66 mov [ebx], eax ;przechowanie input w pamięci
67 jmp ecx ;skok do programu wywołującego
-------------------------------------------- sub1.asm---------------------------------------------------------
Podprogram get_int używa prostej opartej o rejestr konwencji wywołania. Spodziewa się, że rejestr EBX
przechowuje adres DWORD do przechowania liczby wejściowej a rejestr ECX przechowuje adres kodu
instrukcji skoku powrotnego. W liniach 25 do 28, etykieta ret1 jest używana do obliczenia tego adresu
powrotnego. W liniach 32 do 34 operator $ jest użyty do obliczenia adresu powrotu. Operator $ zwraca bieżący
adres linii w której się pojawia. Wyrażenie  $+7 oblicza adres instrukcji MOV w linii 36. Oba te adresy
powrotne są niewygodne. Pierwsza metoda wymaga zdefiniowania etykiety dla każdego wywołania
podprogramu. Druga metoda nie wymaga etykiety, ale wymaga ostrożnego namysłu. Jeśli byłby użyty bliski
skok zamiast skoku krótkiego, liczba dodana do $ to nie byłoby 7!. Na szczęście, jest dużo prostszy sposób
wywołania podprogramu,. Metoda ta używa stosu.

4.3 Stos

Wiele CPU ma wbudowane wsparcie dla stosu. Stos jest listą LIFO (Ostanie Na Wejściu – Pierwsze Na
Wyjściu). Stos jest obszarem pamięci, który jest zorganizowany w ten sposób. Instrukcja PUSH dodaje daną na
stos a instrukcja POP zdejmuje daną. Zdejmowana dana jest zawsze ostatnią daną dodaną (dlatego jest to
nazwane listą last-in first-out)

Rejestr segmentowy SS wyszczególnia segment , który zawiera stos (zazwyczaj jest to ten sam segment
danych gdzie jest przechowany). Rejestr ESP zawiera adres danej, która bezie usunięta ze stosu. Dana ta
powinna być na szczycie stosu. Dana może być dodana tylko jako jednostka podwójnego słowa. To znaczy nie
można odłożyć pojedynczego bajtu na stos. Instrukcja PUSH wkłada podwójne słowo na stos poprzez odjecie 4
od ESP a potem przechowuje podwójne słowo pod [ESP]. Instrukcja POP odczytuje podwójne słowo spod [ESP]
a potem dodaje 4. Poniższy kod demonstruje jak te instrukcje działają  zakładając ,że ESP jest zainicjalizowane
1000H

1 push dword 1 ;1 przechowywane pod 0FFCH, ESP = 0FFCh
2 push dword 2 ;12 przechowywane pod 0FF8h, ESP = 0FF8h
3 push dword 3 ;3 przechowywane pod 0FF4h, ESP = 0FF4h
4 pop eax ;eax = 3, ESP = 0FF8h
5 pop ebx ;ebx = 2 , ESP = 0FFCh
6 pop ecx ;ecx = 1 , ESP = 1000h

Stos może by użyty jako dogodne miejsce do przechowania danych czasowych. Jest również używany dla
wywoływania podprogramów, przekazywania parametrów i lokalnych zmiennych.



80x86 dostarcza również instrukcji PUSHA, która odkłada wartości rejestrów EAX, EBX, ECX, EDX,
ESI,EDI i EBP (nie w tym porządku). Instrukcja POPA może być zastosowana do zdjęcia ich wszystkich z
powrotem.

4.4 Instrukcje CALL i RET
.

80x86 dostarcza dwóch instrukcji, które używają stosu do uczynienia wywołania podprogramu szybko i
łatwo. Instrukcja CALL wykonuje  skok bezwarunkowy do podprogramu i odkłada adres następnej instrukcji na
stos. Instrukcja RET zdejmuje ten adres ze stosu i skacze do tego adresu. Kiedy używamy tych instrukcji, jest
bardzo ważne, żeby zarządzać stosem poprawnie aby właściwa liczba została zdjęta przez instrukcję RET!

Poprzedni program może być przepisany z zastosowaniem tych nowych instrukcji poprze zmianę linii
25 do 34:

mov ebx, input1
call get_int

mov ebx, input2
call get_int

i zmianę podprogramu get_int:

get_int:
call read_int
mov [ebx], eax
ret

Jest kilka zalet CALL i RET:

• Są prostsze
• Pozwalają  wywoływać programy lekko zagnieżdżone. Zauważmy, że get_int wywołuje read_int.

To wywołanie odkłada inny adres na stos. Na koniec kodu read_int jest RET, które zdejmuje adres
powrotny i skacze z powrotem do kodu get_int. Wtedy kiedy jest wykonywany  RET, zdejmowany
jest adres powrotny, który skacze do asm_main. Działa to właściwie, z powodu właściwości LIFO
stosu.

Pamiętajmy, że jest bardzo ważne zdjęcie wszystkich danych, które odłożono na stos. Na przykład
rozważmy poniższe:

1 ret_int:
2 call read_int
3 mov [ebx], eax
4 push eax
5 ret ;zdjęcie wartości EAX, nie adresu powrotu!

Ten kod nie będzie działał poprawnie!

4.5 Konwencje wywołania

Kiedy podprogram jest wywoływany, kod wywołujący i podprogram (wywoływany) musza zgodzić się
na to jak przekazywać dane między sobą. Języki wysokiego poziomu mają standardowy sposób przekazania
danych znany jako konwencje wywołania. Dla kodu wysoko poziomowego połączonego z językiem asemblera,
kod asemblera musi używać tej samej konwencji co język wysokiego poziomu. Konwencje wywołania mogą
różnić się z kompilatora na kompilator lub mogą  różnić się w zależności jak kod jest kompilowany (np. czy jest



optymalizacja czy nie ma) Jedna uniwersalna konwencja jest taka, ze kod wywoływany będzie instrukcją CALL
a zwracany przez RET.

Wszystkie kompilatory C dla PC wspierają konwencje wywoływania , które będą  opisane  stopniowo
w dalszej części tego rozdziału. Te konwencje pozwalają tworzyć podprogramy które są wielokrotnie używane.
Podprogram wielokrotnego użytkowania może być wywoływany  bezpiecznie w każdym punkcie programu
(nawet wewnątrz podprogramu).

4.5.1 Przekazywanie parametrów na stos

Parametry do podprogramu mogą być przekazane na stos. Są one odkładane na stos przed instrukcją
CALL. Podobnie jak w C, jeśli parametr będzie zmieniany przez podprogram, adres danej musi być przekazany,
nie wartość. Jeśli rozmiar parametru jest mniejszy niż podwójne słowo , musi być skonwertowany do
podwójnego słowa przed jego odłożeniem.

Parametry na stosie nie są usuwane przez podprogram, zamiast tego są one dostępne ze stosu.
Dlaczego?

• Ponieważ  muszą być odłożone na stos przed instrukcją CALL, adres powrotny musiałby być
zdjęty najpierw (a potem ponownie odłożony)

• Często parametry mogą być używane w kilku miejscach podprogramu. Zazwyczaj nie można ich
trzymać w rejestrze dla całego podprogramu i muszą być przechowywane w pamięci.
Pozostawiając je na stosie, trzymamy kopie danej w pamięci, która może być dostępna z każdego
punktu podprogramu

                                             ESP +4 Parametr
                                                             ESP Adres powrotny

Rysunek 4.1

                                                              ESP + 8 Parametr
                                                              ESP + 4 Adres powrotny
                                                              ESP Dane podprogramu

Rysunek 4.2
Rozważmy podprogram, w którym jest przekazany jeden parametr na stos. Kiedy podprogram jest

wywołany, stos wygląda jak na rysunku 4.1. Parametr może być dostępny używając adresowanie pośrednie
([ESP+4]). Jeśli stos jest również  używany wewnątrz podprogramu do przechowywania danych, liczba
potrzebna przy dodawaniu zmieni się. Na przykład, rysunek 4.2 pokazuje jak wygląda stos jeśli DWORD jest
odłożone na stos. Teraz parametr jest  pod ESP+8 a nie ESP+4. A zatem może być bardzo błędochłone użycie
ESP kiedy odnosimy się do parametrów. Dla rozwiązania tego problemu 80386  dodaje inny rejestr do
zastosowania: EBP. Jedynym celem tego rejestru jest odnoszenie się do danych na stosie. Konwencje wywołania
C powodują, że podprogram najpierw zachowuje wartość EBP na stosie a potem ustawia EBP aby był równy
ESP. Pozwala to ESP  zmieniać dane odkładane lub zdejmowane ze stosu bez modyfikowania EBP. Na końcu
podprogramu oryginalna wartość EBP musi być odtworzona (dlatego jest zachowywana na początku programu).
Rysunek 4.3 pokazuje ogólną postać podprogramu, który wykorzystuje te konwencje.

Linie 2 i 3  na rysunku 4.3 układają ogólny wstęp podprogramu. Linie 5 i 6 tworzą epilog. Rysunek 4.4
pokazuje jak wygląda  stos bezpośrednio po wstępie. Teraz parametr może być dostępny  z [EBP+8] z każdego
miejsca w podprogramie bez martwienia się o to co jeszcze odłożono na stos przez podprogram.

Po tym jak podprogram się kończy, parametry które były odłożone na stos muszą być przywrócone.
Konwencje wywołania C wyszczególniają ,ze podprogram musi usunąć parametry.

Rysunek 4.3: Ogólna postać podprogramu

1 subprogram_label:
2 push ebp      ;zachowanie oryginalnej wartości ebp na stosie
3 mov ebp, esp    ; nowe EBP = ESP
4 ;subprogram code
5 pop ebp      ;przywrócenie oryginalnej wartości EBP
6 ret



                                           ESP + 8  EBP + 8 Parametr
                                           ESP + 4  EBP + 4 Adres powrotny
                                           ESP        EBP Zachowanie EBP

   Rysunek 4.4 :
(Jest inna postać instrukcji RET, która czyni to łatwiejszym) Niektóre kompilatory C wspierają również tą
konwencję. Słowo kluczowe pascal użyte w prototypie i definicji funkcji mówi kompilatorowi, żeby użył tej
konwencji. Faktycznie, funkcje C MS Windows API  stosują konwencję Pascala. Dlaczego? Jest trochę bardziej
wydajna niż konwencje C. Dlaczego robiąc wszystkie funkcje C nie używamy tej konwencji wtedy? Ogólnie
rzecz biorąc, C pozwala funkcjom mieć różną liczbę argumentów (np. funkcje printf i scanf) Dla tych typów
funkcji operacja usuwania parametrów ze stosu różnią  się od jednego wywołania funkcji do następnego.
Konwencja C pozwala instrukcjom na wykonanie tej operacji łatwiej różniąc się od jednego wywołania do
następnego. Konwencja Pascala czyni te operacje bardzo trudnymi. A zatem konwencja Pascala (podobnie jak
język Pascal) nie pozwala na ten typ funkcji. MS Windows może użyć tej konwencji ponieważ  żadna z jego
funkcji API nie pobiera różnej liczby argumentów.

Rysunek 4.5 pokazuje jak podprogram używa konwencji wywołania C do wywołania. Linia 3 usuwa
parametr ze stosu poprzez bezpośrednie manipulowanie wskaźnikiem stosu. Instrukcja POP również może być
użyta do tego, ale wymagałoby to bezużytecznego wyniku przechowywanego w rejestrze. W rzeczywistości , dla
tego szczególnego przypadku, wiele kompilatorów użyje instrukcji POP ECX do usunięcia parametru.
Kompilator użyje POP zamiast ADD ponieważ ADD wymaga więcej bajtów dla instrukcji. Jednak POP również
zmienia wartość ECX! Poniżej jest inny przykład  programu z dwoma podprogramami, które używają
omawianej powyżej konwencji wywołania C. Linia 54 ( i inne linie) pokazują, że wielokrotne segmenty danych i
text mogą być deklarowane w jednym w pojedynczym pliku źródłowym Zostaną one połączone w pojedynczy
segment danych i text w procesie linkowania.

Rysunek 4.5 Próbka wywołania podprogramu

Podzielenie danych i kodu na  oddzielne segmenty pozwala danym, których używa podprogram zostać
zdefiniowanymi tuż obok kodu podprogramu

---------------------------------------------- sub3.asm ------------------------------------------------------
1 %include „asm_io.inc”
2
3 segment   .data
4 sum dd 0
5
6 segment    .bss
7 input resd 1
8
9 ;
10 ; algorytm pseudo - kodu
11 ; i =1;
12 ; sum = 0;
13 ;while 9get_int (i. &input), input != 0) {
14 ; sum += input;
15 ; i++;
16 ; }
17 ; print_sum (num);
18 segment    .text
19 global   _asm _main
20 _ asm _main:
21 enter 0, 0 ;ustawienie podprogramu
22 pusha

1 push dword  1 ;przekazanie 1 jako parametru
2 call fun
3 add esp, 4 ;usunięcie parametru ze stosu



23
24 mov edx, 1 ; edx to ‘i’ w pseudo - kodzie
25 while_loop:
26 push edx ;zachowanie i na stosie
27 push dword input ;odłożenie adresu input na stos
28 call get_int
29 add esp, 8 ;usunięcie i i &input ze stosu
30
31 mov eax, [input]
32 cmp eax, 0
33 je end_while
34
35 add [sum], eax ; sum += input
36
37 inc edx
38 jmp short  while_loop
39
40 end_while:
41 push dword [sum] ;odłożenie wartości sum na stos
42 call print_sum
43 pop ecx ;usunięcie [sum] ze stosu
44
45 popa
46 leave
47 ret
48
49 ;podprogram get_int
50 ;parametry (w porządku odkładania na stos)
51 ; liczba input (pod [ebp+12])
52 ; adres słowa przechowującego input (pod [ebp+8])
53 ;Notka:
54 ; wartości eax i ebx są  niszczone
55 segment   .data
56 prompt db „)Wprowadź liczbę całkowitą (0 zamyka): „, 0
57
58 segment   .text
59 get_int:
60 push ebp
61 mov ebp, esp
62
63 mov eax, [ebp+12]
64 call pruint_int
65
66 mov eax, prompt
67 call print_string
68
69 call read_int
70 mov ebx, [ebp+8]
71 mov [ebx], eax ;przechowanie input w pamięci
72
73 pop ebp
74 ret ;skok do kodu wywołującego
75
76 ;podprogram print_sum
77 ;drukowanie sum
78 ;parametry
79 ; sum do drukowania (spod [ebp+8])
80 ;Notka: usuwanie wartości z eax
81 ;
82 segment    .data



83 result db „Sum to ‘, 0
84
85 segment   .text
86 print_sum:
87 push ebp
88 mov ebp, esp
89
90 mov eax, result
91 call print_string
92
93 mov eax, [ebp+8]
94 call print_int
95 call print_nl
96
97 pop ebp
98 ret
--------------------------------------------- sub3.asm--------------------------------------------------------

4.5.2 Zmienne lokalne na stosie

Stos może być użyty jako dogodna lokacja dla zmiennych lokalnych. Jest to dokładnie tam gdzie C
przechowuje zwykle (lub automatycznie w mowie C ) zmienne. Zastosowanie stosu dla zmiennych jest ważne
jeśli życzymy sobie aby podprogramy były współużytkowane. Podprogram współużytkowy będzie pracował
jeśli zostanie wywołany z każdego miejsca, wliczając w to sam podprogram. Innymi słowy, podprogram
współużytkowy może być wywołany rekurencyjnie. Używanie stosu również oszczędza pamięć. Dane nie
przechowywane na stosie używają pamięci od początku programu aż do jego końca (C wywołuje ten typ
zmiennych globalnie lub statycznie). Dane przechowywane na stosie używają pamięci tylko kiedy podprogram
wyznaczył je do działania.

Lokalne zmienne są przechowywane poprawnie po zachowaniu wartości EBP na stosie. Są one
alokowane poprzez odjęcie liczby bajtów wymaganych dla ESP we wstępie podprogramu. Rysunek 4.6 pokazuje
nowy szkielet podprogramu.

Rysunek 4.6 : Ogólny postać podprogramu ze zmiennym lokalnymi

Rysunek 4.7: Wersja C sumy

Rejestr EBP jest używany przy dostępie do zmiennych lokalnych. Rozważmy funkcję C z rysunku 4.7. Rysunek
4.8 pokazuje jak ten może zostać napisany odpowiednik podprogramu w asemblerze.

1 subprogram_label:
2 push ebp            ;zachowanie oryginalnej wartości EBP na stosie
3 mov ebp, esp                ; nowe EPB = ESP
4 sub esp, LOCAL_BYTES       ; = # bajtów potrzebnych  lokalnie
5 ; subprogram  code
6 mov esp, ebp       ;dealokalcja lokalna
7 pop ebp       ; przywrócenie oryginalnej wartości EBP

1 void calc_sum ( int n, int * sump)
2 {
3          int i , sum = 0;
4
5                     for (i = 1; i <= n; i++ )
6 sum += 1;
7                     *sump = sum;
8 }



Rysunek 4.9 pokazuje jak wygląda stos  po wstępie do programu z rysunku 4.8. Ta część stosu, która
zawiera parametry zwraca informację i przechowuje zmienne lokalne jest zwana ramką stosu. Każde wywołanie
funkcji C tworzy nową ramkę stosu na stosie.

Wstęp i  koniec podprogramu może być uproszczone przez dwie specjalne instrukcje, które są
specjalnie stworzone do tego celu. Instrukcja ENTER wykonuje kod początkowy a LEAVE wykonuje końcowy.
Instrukcja ENTER pobiera  dwa bezpośrednie operandy. Przy konwencji wywołania C, drugi operand jest
zawsze zerem. Pierwszy operand jest liczbą bajtów potrzebnych zmiennej lokalnej. Instrukcja LEAVE nie ma
operandów. Rysunek 4.10 pokazuje jak te instrukcje są używane. Zauważ, że szkielet programu (Rysunek 1.7)
również używa ENTER i LEAVE.

Rysunek 4.8: Asemblerowa wersja sumy
4.6 Programy wielomodułowe

Program wielomodułowy jest złożony z więcej niż jednego pliku wynikowego translatora. Wszystkie
programu tu przedstawione będą programami wielomodułowymi. Składają się z modułowych plików
wynikowych C i plików wynikowych języka symbolicznego (plus pliki biblioteczne C). Przypominam, że linker
łączy pliki wynikowe w jeden program wykonywalny. Linker musi pasować przy odnoszeniu się do każdej
etykiety w jednym module (tj. pliku wynikowym) do jej definicji w innym module. Dla modułu A używającego
zdefiniowaną etykietę w module B musi być zastosowana dyrektywa extern. Po dyrektywie extern przychodzi
przecinek ograniczająca listę etykiet. Dyrektywa ta mówi asemblerowi aby potraktował te etykiety jako
zewnętrzne dla modułu. To znaczy, są to etykiety, które mogą być użyte w tym module, ale są zdefiniowane w
innym. Plik asm_io.inc definiuje red_int, itp. Podprogramy jako zewnętrzne.

W asemblerze, etykiety nie mogą być dostępne zewnętrznie domyślnie. Jeśli etykieta

                                                         ESP+16   EBP+12 n
                                                         ESP+12   EBP+8 sump
                                                         ESP+8     EBP+4 Adres powrotny
                                                         ESP+4     EBP zachowanie EBP
                                                         ESP         EBP-4 sum

                Rysunek 4.9

1 cal-sum:
2 push ebp
3 mov ebp, esp
4 sub esp, 4 ;miejsce na lokalną sumę
5
6 mov dword [ebp – 4], 0 ;sum = 0
7 mov ebx, 1 ;ebx (i) = 1
8 for_loop:
9 cmp ebx, [ebp+12] ;czy i >= n?
10 jnle end_for
11
12 add [ebp-4], ebx ;sum +=1
13 inc ebx
14 jmp short for_loop
15
16 end_for:
17 mov ebx, [ebp+8] ;ebx = sump
18 mov eax, [ebp-4] ;eax = sum
19 mov [ebx], eax ; *sump = sum
20
21 mov esp, ebp
22 pop ebp
23 ret

1 subprogram_label:
2 enter LOCAL_BYTES, 0 ;= #bajtów potrzebnych
3 ;subprogram  code
4 leave
5 ret



Rysunek 4.10: Ogólna postać podprogramu ze zmiennymi lokalnymi używającymi ENTER i LEAVE

może  być dostępna z innego modułu niż ten w którym jest zdefiniowana, musi być zadeklarowana globalnie w
swoim module. Robi to  dyrektywa global . Linia 13 ze szkieletowego listingu programu z rysunku 1.7 pokazuje
etykietę asm_main jako zdefiniowaną globalnie. Bez tej deklaracji, linker wykazałby błąd. Dlaczego? Ponieważ
kod C nie byłby zdolny odnieść się do wewnętrznej etykiety asm_main.

Niżej mamy kod dla poprzedniego przykładu, przepisany przy użyciu dwóch modułów. Dwa
podprogramy (get_int i print_sum) są w oddzielnym pliku źródłowym niż podprogram asm_main.

------------------------------------------------------------- main4.asm ------------------------------------------------------------
1 % include „asm_io.inc”
2
3 segment   .data
4 sum dd 0
5
6 segment   .bss
7 input resd  1
8
9 segment   .text
10 global  _asm_main
11 extern  get_int, print_sum
12 _ asm_main:
13 enter 0, 0 ;ustawienie podprogramu
14 pusha
15
16 mov edx, 1 ;edx to ‘i’ w pseudo – kodzie
17 while_loop:
18 push edx ;zachowanie i na stosie
19 push dword input ;odłożenie adresu input na stos
20 call get_int
21 add esp, 8 ;usunięcie i i &input ze stsou
22
23 mov eax, [input]
24 cmp eax, 0
25 je end_while
26
27 add [sum], eax ;sum += input
28
29 inc edx
30 jmp short  while_loop
31
32 end-while:
33 push dword [sum] ;odłożenie wartości sum na stos
34 call print_sum
35 po ecx ;usunięcie [sum] ze stosu
36
37 popa
38 leave
39 ret
----------------------------------------------------- main4.asm --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- sub4.asm -------------------------------------------------------------------

1 %include „asm_io.inc”
2
3 segment   .data
4 prompt db „) Wprowadź liczbę całkowitą (0  kończy): „, 0
5
6 segment   .text
7 global get_int, print_sum



8 get_int:
9 enter 0, 0
10
11 mov eax, [ebp+12]
12 call print-int
13
14 mov eax, prompt
15 call print_string
16
17 call read_int
18 mov ebx, [ebp+8]
19 mov [ebx], eax ; przechowanie input w pamięci
20
21 leave
22 ret ;skok do kodu wywołującego
23 
24 segment   .data
25 result db „Suma to: „, 0
26
27 segemnt   .text
28 print_sum:
29 enter 0,0
30
31 mov eax, result
32 call print_string
33
34 mov eax, [ebp+8]
35 call print_int
36 call print_nl
37
38 leave
39 ret
------------------------------------------------------ sub4.asm ---------------------------------------------------------------------

Poprzedni przykład ma tylko globalne etykiety kodu; jednak globalne etykiety danych pracują w ten sam sposób.

4.7 Łączenie Asemblera z C

Dzisiaj, bardzo mało programów jest napisanych całkowicie w asemblerze. Kompilatory są bardzo
dobre przy konwertowaniu kodu wysoko poziomowego do wydajnego kodu maszynowego. Ponieważ jest dużo
łatwiej napisać kod w języku wysokiego poziomu, jest to bardzo popularne. Dodatkowo, kod wysoko
poziomowy jest dużo bardziej przenośny niż asemblerowy!

Kiedy używany jest asembler, często jest używany tylko do małego wycinka kodu. może to być
zrobione na dwa sposoby: wywołując podprogram asemblerowy z C lub przez wbudowany asembler.
Wbudowany asembler pozwala programiście umieścić instrukcje asemblerowe bezpośrednio w kodzie C. Może
to być dogodne; jednakże są wady wbudowanego asemblera. Kod asemblerowy musi być napisany w formacie
używanym przez kompilator. Żaden kompilator w tym momencie nie wspiera formatu NASM’a. Różne
kompilatory wymagają różnych formatów. Borland i Microsoft wymagają formatu MASM. DJGPP i Linuksowy
gcc wymagają formatu GAS.

1 segment   .data
2 x dd 0
3 format db „x = %d\n”, 0
4
5 segment   .text
6 ...
7 push dword [x] ;odłożenie wartości x
8 push dword format ;odłożenie adresu łańcucha format
9 call _ printf ;podkreślenie!
10 add esp, 8 ;usunięcie parametrów ze stosu



Rysunek 4.11 Wywołanie printf

Techniki wywołania podprogramu asemblerowego są dużo bardziej ujednolicone na PC.
Podprogram asemblerowy jest zazwyczaj używany z C z poniższych powodów:
• Bezpośredni dostęp jest potrzebny do sprzętowych możliwości komputera, które są  trudne lub

niemożliwe przy dostępie z C
• Podprogram musi być tak szybki jak to możliwe a programista może poddać kod optymalizacji

lepiej niż kompilator
Ostatni powód nie jest tak ważny jak kiedyś był. Technologia kompilacji została poprawiona i kompilatory mogą
często generować bardzo  wydajny kod (zwłaszcza jeśli są włączone optymalizacje kompilatora). Wadami
podprogramów asemblera są : zredukowana przenośność i czytelność.
Większość konwencji wywołania C został już określona. Jednakże jest klika dodatkowych cech, które musimy
opisać.

4.7.1  Zachowanie rejestrów
Po pierwsze, C zakłada, że podprogram utrzymuje wartości następujących rejestrów : EBX,ESI, EDI,

EBP, CS, DS, SS, ES. Nie znaczy to, że podprogram nie może ich zmieniać. Znaczy to ,że jeśli nastąpi zmiana
ich wartości, muszą zostać przywrócone ich wartości oryginalne przed powrotem z podprogramu. Wartości
EBX, ESI i EDI muszą być nie zmodyfikowane ponieważ C używa tych rejestrów jako zmiennych rejestrowych.
Zazwyczaj to stos jest używany do przechowania oryginalnych wartości tych rejestrów.

                                                                         EBP+12  wartość x
                                                                         EBP+8 adres łańcucha format
                                                                         EBP+4 Adres powrotny
                                                                         EBP  zachowanie EBP

Rysunek 4.12: Stos wewnątrz printff

4.7.2 Etykiety funkcji

Większość kompilatorów C  wstawia znak podkreślenia na początku nazwy funkcji i zmiennej globalnej
/ lokalnej. Na przykład, funkcji nazwanej f będzie przydzielona etykieta _f . A zatem, jeśli będzie to podprogram
asemblerowy, musi być zaetykietowany _f a nie f. Linuksowy kompilator gcc nie wstawia żadnego znaku. Pod
Linuksowym ELF’em po prostu użyjemy etykiety f dla funkcji C f. Jednakże, gcc DJGPP wstawi podkreślenie.
Zauważ, że w szkielecie programu asemblerowego (Rysunek 1.7, etykieta dla programu głównego to _asm
_main.

4.7.3 Przekazywanie parametrów

Przy konwencjach wywoływania C, argumenty funkcji są odkładane na stos w odwrotnym porządku niż
pojawiają się w wywołaniu funkcji.

Rozważmy poniższą instrukcję C: printf(„x = %d\n, x) ; Rysunek 4.11 pokazuje jak będzie to
skompilowane (pokazano w odpowiedniku formatu NASM). Rysunek 4.12 pokazuje jak stos wygląda po
wstępie wewnątrz funkcji printf. Funkcja printf  jest jedną z funkcji bibliotecznych która może być pobrać każdą
liczbę argumentów. Zasady konwencji wywołania C  zostały specjalnie tak napisane aby pozwalały na ten typ
funkcji. Ponieważ format ciągu jest odkładany ostatni, jego lokacja na stosie będzie zawsze pod EBP+8
niezależnie jak wiele parametrów jest przekazywanych do funkcji. Kod printf może wtedy przyjrzeć się
formatowi ciągu aby określić jak dużo parametrów powinno być przekazanych i szuka ich na stosie.

Oczywiście, jeśli zrobimy błąd , printf („x = %d\n”), kod printf  wydrukuje jeszcze wartość podwójnego
słowa spod [EBP+12]  Jednakże nie będzie to wartość x’a!

4.7.4 Obliczanie adresów lokalnych zmiennych

Znalezienie adresu etykiety zdefiniowanej w segmencie data i bss jest proste. Zasadniczo robi to linker.
Jednakże, obliczanie adresu zmiennej lokalnej (lub parametru) na stosie nie jest takie proste. Jednakże jest to



bardzo powszechną potrzebą kiedy wywołujemy podprogramy. Rozważmy przypadek przekazywania adresu
zmiennej (nazwijmy ją x) do funkcji (nazwijmy ją foo). Jeśli x jest ulokowane w EBP – 8 na stosie, nie można
użyć:

mov eax, epb -8
Dlaczego? Wartość, którą  MOV przechowuje w EAX musi być obliczona przez asembler (to znaczy, musi być
stałą). Jednak jest instrukcja która robi żądane obliczenie. Jest nazwana LEA (od Ładuj Adres Efektywny).
Poniżej obliczamy adres x i przechowujemy w EAX:

lea eax , [ebp-8]
Teraz EAX przechowuje adres x  i może być odłożony na stos kiedy wywołujemy funkcję foo. Nie będzie
zamieszania, chociaż wygląda to tak jakby ta instrukcja czytała daną spod [EBP-8]; jednakże to nie jest prawda.
Instrukcja LEA  nigdy nie odczytuje pamięci! Ona tylko oblicza adres ,który będzie  odczytany przez inną
instrukcję i przechowuje ten adres w swoim pierwszym operandzie rejestrowym. Ponieważ w rzeczywistości nie
czyta z pamięci, żaden wyznaczony rozmiar pamięć (np. dword) nie jest potrzebny lub przyznany .

4.7.5 Zwracanie wartości

Nie puste funkcje C zwracają wartość. Konwencje wywołania C wyszczególniają jak to jest robione.
Zwracane wartości są przekazywane przez rejestr. Wszystkie typy całkowite (char, int, enum itd.) są zwracane w
rejestrze EAX. Jeśli są mniejsze niż 32 bity, są rozszerzane do 32 bitów kiedy są przechowywane w EAX (Jak są
rozszerzane zależy od tego czy są ze znakiem czy bez znaku). Wartości wskaźnika też są przechowywane w
EAX. Wartości zmiennoprzecinkowe są przechowywane w rejestrze ST0 koprocesora matematycznego. ( Ten
rejestr jest omawiany w rozdziale o wartościach zmienno przecinkowych)

4.7.6 Inne konwencje wywołania

Opisane zasady, opisują standardowa konwencję wywołania C, która jest wspierana przez wszystkie
kompilatory 80x86. Często kompilatory wspierają również inne konwencje wywołania. Kiedy następuje
połączenie z językiem asemblera, bardzo ważna jest wiedza jakiej konwencji wywołania używa twój kompilator
kiedy jest wywoływana Twoja funkcja. Zazwyczaj, domyślnie jest stosowana standardowa konwencja
wywołania; jednakże, nie zawsze jest tak. Kompilatory mające wiele konwencji często mają przełącznik linii
poleceń, który może być użyty do zmiany konwencji domyślnej. Dostarczają one również rozszerzeń do składni
C dla wyraźnego przydzielenia konwencji wywołania dla pojedynczej funkcji. Jednakże, te rozszerzenia nie są
standaryzowane i mogą różnić się od jednego kompilatora do drugiego.

Kompilator GCC pozwala na różne konwencje wywołania. Konwencja funkcji może być wyraźnie
zadeklarowana przez zastosowanie rozszerzenia  _ attribute _. Na przykład deklaracja funkcji pustej, która
używa standardowej konwencji wywołania, nazwanej f, która pobiera pojedynczy parametr int, używa poniższej
składni dla swojego prototypu:

void f (int)  _ attribute _ ((cdecl)) ;

GCC również wspiera standardowe wywołanie konwencji wywołania. Powyższa funkcja mogłaby być
zadeklarowana do użycia tej konwencji poprzez zamianę cdecl  z stdcall. Różnica w stdcall i cdecl jest taka, że
stdcall  wymaga aby podprogram usunął  parametry ze stosu (tak jak robi to konwencja wywołania Pascala). A
zatem, konwencja stdcall może tylko być użyta z funkcjami które pobierają stała liczbę argumentów (tj. nie
takimi jak printf i scanf).

GCC również wspiera dodatkowy atrybut nazwany regparm który mówi kompilatorowi aby użył
rejestrów do przepuszczenia 3 całkowitych argumentów do funkcji zamiast używać stosu. Jest to popularny typ
optymalizacji, który wspiera wiele kompilatorów.

Borland i Microsoft używają powszechnej składni do deklarowania  konwencji wywołania. Dodają one
słowa kluczowe _ cdecl  i _ stdcall do C. Te słowa kluczowe działają jak funkcje modyfikujące i pojawiają się
bezpośrednio przed nazwą funkcji w prototypie. Na przykład, powyższa funkcja f mogłaby być zdefiniowana jak
poniżej dla Borlanada i Microsofta:

void _ cdecl f ( int) ;



Są wady i zalety każdej z konwencji wywołania. Główną zaletą konwencji cdecl jest to, że jest prosta i
bardzo elastyczna. Może być zastosowana dla każdego typu funkcji C i kompilatora C. Używając innych
konwencji  ,może ograniczyć przenośność podprogramu. Główną wadą jest to, że może być wolniejsza niż kilka
innych i zużywa więcej pamięci (ponieważ każde wywołanie funkcji wymaga kodu usunięcia parametrów ze
stosu)

Zaletą konwencji stdcall jest to, że używa mniej pamięci niż cdecl. Żadne czyszczenie stosu nie jest
wymagane po instrukcji CALL. Główną wadą jest to, że nie może być stosowana z funkcjami, które mają
zmienną liczbę argumentów.

Zaletą stosowania konwencji, które używają rejestrów dla przekazywania całkowitych parametrów jest
szybkość. Główną wadą jest to, że konwencja jest bardziej złożona. Niektóre parametry mogą być w rejestrach a
inne na stosie.

4.7.7 Przykłady

Poniżej jest przykład, który pokazuje jak podprogram asemblerowy może być połączony z programem
w C. (Zauważ, że ten program nie stosuje programu szkieletowego asemblera (Rysunek 1.7) lub modułu
driver.c).

---------------------------------------------------- main5.c -------------------------------------------------------------------------
1 #iclude <stdio.h>
2 /*prototyp podprogramu asemblerowego*/
3  void calc_sum ( int, int *) _attribute_ ((cdecl));
4
5 int main ( void)
6 {
7 int  n, sum;
8
9 printf („Sumujemy liczby całkowite do: „);
10 scanf(„%d, &n);
11 calc_sum(n, &sum);
12 printf(„Suma to %d\n”, sum);
13 return 0;
14 }

----------------------------------------------------------------- main5.c ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ sub5.asm ---------------------------------------------------------
1 ;podprogram  _ calc _ sum
2 ; znajdowanie sumy liczb całkowitych od 1 do n
3 ;Parametry:
4 ; n -  do jakiej liczby sumujemy (pod [ebp+8])
5 ; sum – wskaźnik do int, do przechowania sumy  9pod [ebp+12])
6 ; pseudo kod  C:
7 ; void calc _ sum (int n, int *sump)
8 ;{
9 ; int i , sum = 0;
10 ; for (i=1, i <= n, i++)
11 ; sum +=i’
12 ; sump +=  sum;
13 ;}
14
15 segment   .text
16 global _calc - sum
17 ;
18 ;zmienne lokalne:



Rysunek 4.13: Proste działanie programu sub5.asm
19 ; sum pod [ebp – 4]
20 _ calc _sum:
21 enter 0,0 ;uczynienie miejsca dla sum na stosie
22 push ebx ;WAŻNE!
23
24 mov dword[ebp-4], 0 ;sum = 0
25 dump_stack 1,2,4 ;wydruk  strou od ebp – 8 do ebp- 16
26 mov ecx, 1 ;ecx wo i w pseudo kodzie
27 for_loop:
28 cmp ecx, [ebo=8] ; cmp i i n
29 jnle end_for ;jeśli nie i <= n , wyjście
30
31 add [ebp-4], ecx ;sum += i
32 inc ecx
33 jmp short for_loop
34
35 end_for:
36 mov ebx, [ebp+12] ;ebx = sump
37 mov eax, [ebp-4] ;eax = sum
38 mov [ebx], eax
39
40 pop ebx
41 leave
42 ret
--------------------------------------------------- sub5.asm ----------------------------------------------------------------------

Dlaczego linia 22 sub5.asm jest taka ważna? Ponieważ konwencja wywołania C wymaga ,aby wartość
EBX nie była modyfikowana przez wywołanie funkcji. Jeśli nie jest to zrobione, jest bardzo prawdopodobne, że
program nie będzie pracował poprawnie.

Linia 25 demonstruje jak działa makro dump_stack. Pamiętaj, ze pierwszy parametr jest etykietą
liczbową a drugi i trzeci parametr określają jak wiele podwójnych słów wyświetla się odpowiednio poniżej i
powyżej EBP. Rysunek 4.13 pokazuje przykładowe działanie programu. Przy tym  zrzucie widzimy, że adres
podwójnego słowa przechowującego sumę to BFFFFB80 (pod EBP+12); liczba  podsumowująca to 0000000A
(pod EBP+8), adres zwrotny dla podprogramu to 08048501 (pod EBP+4); zachowana wartość EBP to
BFFFFB88 (pod EBP); wartość lokalnej zmiennej to 0 pod (EBP-4); a końcowa zachowana wartość EBP to
4010648C (pod EBP-8).

Funkcja calc_sum może być przepisana aby zwracała sumę jako swoją wartość zwracaną zamiast
używania parametru wskaźnika. Ponieważ suma jest wartością całkowitą, suma powinna być pozostawiona w
rejestrze EAX. Linia 11  pliku main5.c może być zmieniona na :

sum = calc_sum (n);

Również prototyp calc_sum mógłby być zmieniony. Poniżej jest zmodyfikowany kod asemblerowy:

Sumujemy liczby całkowite do: 10
Stack Dump #1
EBP = BFFFFB70  ESP = BFFFFB68
+16     BFFFFB80  080499EC
+12     BFFFFB7C             BFFFFB80
  +8     BFFFFB78  0000000A
  +4     BFFFFB74  08048501
  +0     BFFFFB70  BFFFFB88
   -4    BFFFFB6C  00000000
   -8    BFFFFB68  4010648C

Suma to 55



----------------------------------------------------------- sub6.asm ----------------------------------------------------------------
1 ;podprogram _ calc _sum
2 ;znajdowanie sumy liczb całkowitych od i do n
3 ;Parametry:
4 ; n –do jakiej liczby sumujemy (pod [ebp+8])
5 ;Wartości zwracane:
6 ; wartość sumy
7 ;pseudo – kod C:
8 ;int  calc_sum (int n)
9 ; {
10 ;int i, sum = 0
11 ;for (i=1; i <= n; i++)
12 ; sum += i;
13 ; return sum;
14 ;}
15 segment    .text
16 global  _ calc_sum
17 ;
18 ; zmienne lokalne:
19 ;suma pod [ebp+4]
20 _ calc _sum:
21 enter 4, 0 ;miejsce na stosie dla sum
22
23 mov dword  [ebp-4], 0 ;suma = 0
24 mov ecx, 1 ;ecx to i w pseudo kodzie

Rysunek 4.14 Wywołanie scanf z asemblera

25 for_loop:
26 cmp ecx, [ebp+8] ; cmp i i n
27 jnle end_for ;jeśli  nie i <= n, wyjście
28
29 add [ebp-4], ecx ;sum +=i
30 inc ecx
31 jmp short for_loop
32
33 end_for:
34 mov eax, [ebp-4] ;eax = sum
35
36 leave
37 ret
---------------------------------------------------------------- sub6.asm -----------------------------------------------------------

4.7.8 Wywoływanie funkcji C z asemblera

1 segment   .data
2 format       db „%d”, 0
3
4 segment    .text
5 .......
6 lea eax, [ebp-16]
7 push eax
8 push dword  format
9 call _ scanf
10 add esb, 8
11 .............



Jedną wielką zaletą łączenia C i asemblera jest to, że pozwala kodowi asemblerowemu uzyskać dostęp
do dużej biblioteki C i używać już napisanych funkcji. Na przykład co , jeśli chcemy wywołać funkcję scanf do
odczytu liczby całkowitej z klawiatury. Rysunek 4.14 pokazuje kod , który to robi. Ważnym punktem do
zapamiętania jest to, że scanf wynika ze standardowego wywołania C. To znaczy, że  zachowuje wartości
rejestrów EBX, ESI i EDI; jednakże rejestry EAX, ECX i EDX mogą być zmodyfikowane! Faktycznie, EAX
zdecydowanie będzie zmieniony, ponieważ będzie zawierał wartość powrotną wywołania scanf. Po inny
przykład użycia połączenia z C spójrz na kod w asm_io.asm, który został użyty dla stworzenia asm_io.obj

4.8 Podprogramy wielobieżne i rekurencyjne

Podprogram wielobieżny musi spełniać poniższe warunki:
*  Nie może modyfikować żadnej instrukcji kodu. W językach wysokiego poziomu jest to trudne , ale w

asemblerze nie jest to trudne dla programu, który modyfikuje swój własny kod. Na przykład:
mov word [cs:$+7], 5               ;kopiuje 5 do  7 bajtowego słowa do przodu
add ax, 2 ;poprzednia instrukcja zmienia się z 2 na 5!

Ten kod będzie pracował w trybie rzeczywistym, ale w trybie chronionym systemu operacyjnego segment kodu
jest zaznaczony tylko do odczytu. Kiedy pierwsza  powyższa linia wykona się, program będzie przerwany na
tym systemie. Ten typ programowania jest zły z wielu powodów. Jest zagmatwany, trudny do pielęgnacji i nie
pozwala na dzielenie kodu (spójrz poniżej).

* Nie wolno mu modyfikować danych globalnych (takich jak dane w segmentach data i bss).Wszystkie
zmienne są przechowywane na stosie.

Jest kilka zalet pisania kodu wielobieżnego

• Podprogram wielobieżny może być wywoływany rekurencyjnie
• Program wielobieżny może być dzielony przez  wielokrotny proces. Na wielu multi zadaniowych

systemach operacyjnych, jeśli jest wiele instancji uruchomionego programu, tylko jedna kopia kodu
jest w pamięci. Biblioteki dzielone i DLL’e (Biblioteki Łączone Dynamicznie) również używają
tego pomysłu.

• Podprogram wielobieżny działa dużo lepiej w programach wielowątkowych. Windows 9x\NT jak i
różne systemy UNIX’owe (Solaris. Linux itp.) wspierają programy wielowątkowe.

4.8.1 Podprogramy rekurencyjne

Ten typ podprogramów wywołuje sam siebie. Rekurencja może być albo bezpośrednia albo pośrednia.
Rekurencja bezpośrednia występuje wtedy kiedy podprogram, powiedzmy foo, wywołuje sam siebie wewnątrz
ciała foo. Rekurencja pośrednia występuje wtedy, kiedy  podprogram nie jest wywoływany przez samego siebie
bezpośrednio, ale przez inny podprogram go wywołujący. Na przykład, podprogram foo może wywołać bar a
bar może wywołać foo.

Podprogramy rekurencyjne muszą mieć warunek zakończenia. Kiedy ten warunek jest prawdziwy, nie
występuje więcej wywołanie rekurencyjne. Jeśli podprogram rekurencyjny nie ma warunku zakończenia lub
warunek ten nigdy nie będzie prawdziwy, wtedy rekurencja nigdy nie będzie zakończona (podobnie jak pętla
nieskończona).

1 ;znajdź n!
2 segment   .text
3 global_fact
4 _ fact:
5 enter 0,0
6
7 mov eax, [ebp+8]    ;eax =n
8 cmp eax, 1
9 jbe term_cond        ; jeśli n <= 1, koniec
10 dec eax
11 push eax
12 call _fact ;wywołanie fact(n-1) rekurencyjnie
13 po ecx ;odpowiedź w eax
14 mul dword [ebp=8] ;edx:eax = eax*[ebp+8]
15 jmp short end_fact
16 teerm_cond:
17 mov eax, 1
18 end_fact:
19 leave
20 ret



Rysunek 4.15: Rekurencyjna funkcja obliczająca silnię

n(3)
                                                                          n = 3 adres powrotny

Zachowanie EBP
n(2)

                                                                          n =2 adres powrotny
Zachowanie EBP
n(1)

                                                                         n = 1 adres powrotny
Zachowanie EBP

Rysunek 4.16: Ramka stosu dla funkcji silni

Rysunek 4.17 :Inny przykład (wersja dla C)

Rysunek 4.15 pokazuje funkcję, która oblicza rekurencyjnie silnię. Może być wywołana z C tak:
x =fact(3) /*znajdź 3!*/

Rysunek 4.16 pokazuje jak wygląda stos w swoim najgłębszym punkcie dla powyższego wywołania funkcji.
Rysunki 4.17  i 4.18 pokazują inny bardziej złożony przykład rekurencyjny, odpowiednio w C i asemblerze. Jaka
jest dana wyjściowa dla f(3)? Zauważ, że instrukcja ENTER tworzy nowe dane na stosie dla każdego
rekurencyjnego wywołania. A zatem, każda rekurencyjna instancja f ma swoją własną niezależną  zmienną i.
Definiując i jako podwójne słowo w segmencie danych nie pracujesz t na tej samej.

4.8.2 Przegląd typów zmiennych pamięciowych C

C dostarcza kilku typów zmiennych pamięciowych

globalne  Zmienne te są definiowane na zewnątrz każdej funkcji i są przechowywane w stałych komórkach
pamięci (w segmentach data lub bss) i istnieją od początku programu aż do jego końca. Domyślnie mogą być
dostępne z każdej funkcji w programie ; jednakże, jeśli są  zadeklarowane jako static, tylko funkcje z tego
samego modułu mogą uzyskać do nich dostęp (tj. w terminologii asemblerowej, etykieta jest wewnętrzna nie
zewnętrzna).
statyczne Są to zmienne lokalne funkcji, które są zadeklarowane jako static. (niestety, C używa słowa
kluczowego static dla dwóch różnych celów!). Zmienne te są również przechowywane w stałych komórkach
pamięci (w data lub bss), ale mogą bezpośrednio być dostępne tylko  funkcjom w których są zdefiniowane.
automatyczne jest to domyślny typ zmiennych dla C definiowanych wewnątrz funkcji. Zmienne te są
alokowane na stosie kiedy funkcja w której są zdefiniowane jest wywoływana a dealokowane kiedy funkcja
wraca. A zatem, nie mają stałej lokacji w pamięci.

1 void f (int x)
2 {
3        int i
4         for ( i =0; i < x;i++) {
5 printf („%d\n”, i);
6 f(i);
7         }
8 }



Rysunek 4.18 Inny przykład (wersja w asemblerze)

rejestr  to słowo kluczowe prosi kompilator o użycie rejestru dla danej w tej zmiennej. To jest właśnie prośba.
Kompilator nie musi jej honorować. Jeśli adres zmiennej jest używany gdziekolwiek w programie nie będzie
honorowana (ponieważ  rejestr nie ma adresu) Również tylko prosty typ całkowity może być wartością rejestru.
Typy strukturalne nie mogą; nie zmieszczą się w rejestrze! Kompilatory C często automatycznie czynią
normalne zmienne automatyczne jako zmienne rejestrowe bez  wskazówek ze strony programisty.
volatile  To słowo kluczowe mówi kompilatorowi, że wartość zmiennej może się zmienić w każdej chwili. To
znaczy kompilator nie może uczynić żadnego założenia o tym kiedy zmienna jest modyfikowana. Często
kompilator może przechować wartość zmiennej czasowo  w rejestrze i użyć tego rejestru w miejscu zmiennej w
części kodu. Nie może tego zrobić tego typu optymalizacji ze zmiennymi volatile. Przykładem zmiennej volatile
mogłaby być zamian przez dwa wątki wielowątkowego programu. Rozważmy poniższy kod:

1. x = 10;
2. y = 20;
3. z = x

Jeśli x może być zamienione przez inny wątek, jest możliwe, że inny wątek zmieni x pomiędzy liniami 1 i 3
żeby  z nie było 10. Jednakże, jeśli x nie zostało zadeklarowane jako volatile, kompilator może założyć, że x jest
niezmienione i ustawić z na 10.
Innym zastosowaniem volatile jest powstrzymanie kompilatora przed użyciem rejestru dla zmiennej.

Rozdział 5

Tablice

1 %define  i   ebp-4
2 %define  x   ebp+8 ;użyteczne makro
3 segment    .data
4 format     db  „%d”, 10, 0 ;10 = ‘\n’
5 segment   .text
6 global _f
7 extern  _printf
8 _f:
9 enter 4, 0 ;alokowanie miejsca na stosie dla i
10
11 mov dword  [i] , 0 ;i =0
12 lp:
13 mov eax, [i] ; czy i < x?
14 cmp eax, [x]
15 jnl wyjście
16
17 push eax ;wywołanie printf
18 push format
19 call _printf
20 add esp, 8
21
22 push dword [i] ;wywołanie f
23 call _f
24 pop eax
25
26 inc dword [i] ;i++
27 jmp short lp
28 wyjście:
29 leave
30 ret



5.1 Wprowadzenie

Tablica jest ciągłym blokiem  listy danych w pamięci. Każdy element tej listy musi być tego samego
typu i używać dokładnie tej samej liczby bajtów pamięci  dla przechowania. Z powodu tych właściwości, tablice
pozwalają  sprawnie uzyskiwać dostęp do danych przez ich pozycję (lub indeks)w tablicy. Adres każdego
elementu może być obliczony poprzez znajomość trzech faktów:

• Adres pierwszego elementu w tablicy
• Liczbę bajtów każdego elementu
• Indeks elementu

Wygodnie jest rozpatrywać indeks pierwszego elementu tablicy jako indeks zerowy (podobnie jak w C) Jest
możność użyć innej wartości dla pierwszego indeksu, ale to tylko komplikuje obliczenia.

5.1.1 Definiowanie tablic

Definiowanie tablic w segmencie data i bss

Dla zdefiniowania zainicjalizowanej tablicy w segmencie data użyjemy zwykłych dyrektyw db, dw, itp.
NASM również dostarcza użytecznej dyrektywy TIMES, która może być stosowana do powtarzania instrukcji
wiele razy bez duplikowania instrukcji ręcznie. Rysunek 5.1 pokazuje kilka przykładów tego.

Dla zdefiniowania nie zainicjalizowanej tablicy w segmencie bss, używamy dyrektyw resb, resw itp.
Pamiętaj, że dyrektywy te mają operand, który określa  jak wiele  jednostek pamięci jest zarezerwowanych
Rysunek 5.1 również pokazuje przykłady tych zdefiniowanych typów.

Rysunek 5.1 Definiowanie tablic

Definiowanie tablic jako lokalnych zmiennych na stosie

Nie ma bezpośredniego sposobu zdefiniowania lokalnej tablicy zmiennych na stosie. Przedtem
obliczamy całkowitą ilość bajtów wymaganą przez wszystkie  zmienne lokalne zawarte w tablicy i odejmujemy
to od ESP (albo bezpośrednio albo używając instrukcji ENTER) Na przykład, jeśli funkcja  wymaga zmiennych
znakowych, dwóch podwójnych słów całkowitych i 50 elementowej tablicy słów, potrzebować będziemy
1+2x4+50x2 = 109 bajtów. Jednak liczba odejmowana od ESP powinna być wielokrotnością czterech (112 w
tym przypadku) utrzymując ESP na granicy podwójnego słowa. Można zorganizować zmienne wewnątrz tych
109 bajtów na kilka sposobów. Rysunek 5.2 pokazuje dwa możliwe sposoby. Nieużywana część służy do
przechowania podwójnych słów na granicy podwójnego słowa dla przyspieszenia dostępu do pamięci.

1 segment   .data
2 ; definicja tablicy z 10 podwójnym, zainicjalizowanym słowami 1,2,...10
3 a1 dd 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4 ;definicja tablicy z 10 słowami inicjalizowanymi 0
5 a2 dw 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
6 ;tak samo jak przed użyciem TIMES
7 a3 times 10 dw 0
8 ;definicja tablicy bajtów z 200 zerami i 100 jedynkami
9 a4 times 200 db 0
10 times 100 db 1
11
12 segment    .bss
13 ;definicja tablicy 10 nie zainicjalizowanych podwójnych słów
14 a5 times resd  10
15 ;definicja tablicy 100 nie zainicjalizowanych słów
16 a6 resw 100



5.1.2 Uzyskanie dostępu do tablic

W asemblerze nie ma żadnego operatora [ ] tak jak w C. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy,
musi być obliczony jego adres. Rozważmy definicje dwóch tablic:

array1 db 5,4,3,2,1 ;tablica bajtów
array2 dw 5,4,3,2,1 ;tablica słów

Tu mamy kilka przykładów  używania tych tablic:

EBP –1 znak
nie używane

EBP – 8 dword 1
EBP –12 dword 2

EBP - 112
Tablica
Słów

EBP –100
Tablica
Słów

EBP-104 Dword1
EBP – 108 dword 2
EBP –109 Znak

Nie używane

Rysunek 5.2 Wygląd stosu

1 mov al., [array1] ;al.  = array1[0]
2 mov al., [array1 +1] ;al. = array1[1]
3 mov [array1 + 3], al. ;array1[3] = al.
4 mov ax, [array2] ;ax = array2[0]
5 mov ax, [array2+2] ;ax = array2[1] (NIE array2[2] ! )
6 mov [array2+6], ax ;array2[3] = ax
7 mov ax, [array2+1] ;ax = ??

W linii 5 , odnosimy się do elementu 1 tablicy słów, a nie do elementu 2. Dlaczego? Słowo zajmuje dwa bajty,
więc żeby przesunąć się do następnego elementu tablicy słów musimy przesunąć się o dwa bajty, nie jeden.
Linia 7 odczyta jeden bajt pierwszego elementu i jeden z drugiego .W C, kompilator patrzy na typ wskaźnika
określając jak wiele bajtów przesunąć w wyrażeniu, które używa wskaźnika arytmetycznego żeby nie musiał
tego robić programista. Jednak, w asemblerze kończy się tak, że programista pobiera rozmiar elementów tablicy
wyliczając, kiedy przesuwać od element do elementu .

Rysunek 5.3 pokazuje fragment kodu, który dodaje wszystkie elementy array1 z poprzedniego
przykładowego kodu. W linii 7 AX jest dodawane do DX. Dlaczego nie AL.? Po pierwsze dwa operandy
instrukcji ADD muszą być tego samego rozmiaru. Po drugie, byłoby łatwo dodać bajty i pobrać sumę, która
byłaby zbyt duża aby zmieścić się w bajcie. Poprzez użycie DX, dozwolone są sumowania do 65,535. Jednak,
ważne jest aby sobie uświadomić, że również AH będzie dodany. Jest tak dlatego, ze AH jest ustawiony na zero
w linii 3.

Rysunki 5.4 i 5.5 pokazują dwa alternatywne sposoby obliczania sumy. Linie napisane italikiem
zastępują linie 6 i 7 z rysunku 5.3

1 mov ebx, array ;ebx = adres tablicy array1
2 mov dx, 0 ;dx będzie przechowywał sumę
3 mov ah, 0 ; ?
4 mov ecx, 5
5 lp:
6 mov al., [ebx] ;al. = *ebx
7 add dx, ax ;dx += ax (nie al. ! )
8 inc ebx ;bx++
9 loop lp



Rysunek 5.3  Sumowanie elementów tablicy (Wersja 1)

1 mov ebx, array ;ebx = adres tablicy array1
2 mov dx, 0 ;dx będzie przechowywał sumę
3 mov ecx, 5 ; ?
4 lp:
5 add dl, [ebx] ;dl += *ebx
6 jnc next ;jeśli btrak przeniesienie skocz do next
7 inc dh ;inc dh
8 next:
9 inc ebx ;bx++
10 loop lp

Rysunek 5.4  Sumowanie elementów tablicy (Wersja 2)

5.1.3 Informacje zaawansowane o adresowaniu pośrednim

Nie jest zaskakujące, że adresowanie pośrednie jest często używane przy tablicach. Większość
ogólnych postaci odnoszenia się pośrednio do pamięci wygląda tak:

[ base reg  + factor * index reg + constant]

gdzie

base reg  jest jednym z rejestrów EAX, EBX,ECX, EDX,EBP,ESP,ESI lub EDI
factor  jest to albo 1,2,4 lub 8 (jeśli 1 współczynnik jest pomijany)
index reg  jest jednym z rejestrów EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDI (zauważ ,że nie ma na liście ESP)

Rysunek 5.5 Sumowanie elementów tablicy (Wersja 3)

constant jest 32 bitową stałą. Stała może być etykietą (lub etykietą wyrażenia)

5.1.4 Przykład

Tu mamy przykład, który używa tablicy i przekazywania do funkcji. Używamy programu array1.c
(listing poniżej) jako sterownika ,nie  programu driver.c
------------------------------------------------------- array1.asm ------------------------------------------------------------------
1 %define   ARRAY_SIZE 100
2 %define    NEW_LINE  10
3
4 segment    .data
5 FirstMsg db „ Pierwsze 10 elementów tablicy „, 0
6 Prompt db „Wprowadź indeks elementu do wyświetlenia: „, 0

1 mov ebx, array1 ;ebx = adres array1
2 mov dx, 0 ;dx przechowuje sumę
3 mov ecx, 5
4 lp:
5 add dl,[ebx] ;dl += *ebx
6 adc dh, 0 ;dh += flaga przeniesienia + 0
7 inc ebx ;bx++
8 loop lp



7 SecondMsg db „Element %d to %d”, NEW_LINE, 0
8 ThirdMsg db „Elementy tablicy od 20 d0 29” , 0
9 InputFormat db „%d”, 0
10
11 segment    .bss
12 array resd   ARRAY_SIZE
13
14 segment    .text
15 extern    _puts, _printf,  _scanf,  - dump _line
16 global   _asm _main
17 _ asm _main:
18 enter 4, 0 ;lokalna zmienna dword pod EBP-4
19 push ebx
20 push esi
21
22 ;inicjalizacja tablicy od 100, 99, 98,97.....
23
24 mov ecx, ARRAY_SIZE
25 mov ebx, array
26 init_loop:
27 mov [ebx], ecx
28 add ebx, 4
29 loop init_loop
30
31 push dword FirstMsg ;wydruk FirstMsg
32 call _puts
33 pop ecx
34
35 push dword   10
36 push dword  array
37 call _print _array ;wydruk pierwszych 10 elementów tablicy
38 add esp, 8
39
40 ;zachęta użytkownika dla indeksu elementu
41 Prompt_loop:
42 push dword   Prompt
43 call _printf
44 pop ecx
45
46 lea eax, [ebp-4] ;eax = adres lokalnego dword
47 push eax
48 push dword InputFormat
49 call _sscanf
50 add esp, 8
51 cmp eax, 1 ;eax = wartość zwracana scanf
52 je InputOK
53
54 call -dump _line ;zrzuca resztę lini  i zaczyna od początku
55 jmp Prompt_loop ;jeśli niewłaściwe dane wejściowe
56
57 InputOK:
58 mov esi, [ebp-4]
59 push dword [array +4*esi]
60 push esi
61 push dword  SecondMsg ;wydruk wartości elementu
62 call _printf
63 add esp, 12
64
65 push dword ThirdMsg ;wydruk elementów 20 – 29
66 call _puts



67 pop ecx
68
69 push dword   10
70 push dword array+2084 ;adres array[20]
71 call _print _array
72 add esp, 8
73
74 pop esi
75 pop ebx
76 mov eax, 0 ;powrót do C
77 leave
78 ret
79
80 ;
81 ;podprogram  _ print _array
82 ;wywoływany podprogram C, który drukuje elementy tablicy podwójnych słów jako pojedyncze
83 ;liczby całkowite ze znakiem
84 ;Prototyp C:
85 ;void  print _array )const int *a, int n);
86 ;Parametry:
87 ; a – wskaźnik do tablicy  do wydruku (pod ebp+8 na stosie)
88 ; n – ilość licz całkowitych do wydruku (pod ebp+12 na stosie)
89
90 segment   .data
91 OutputFormat db „%-5d %5d”, NEW_LINE, 0
92
93 segment    .text
94 global  _  print _array
95 _ print_array:
96 enter 0,0
97 push esi
98 push ebx
99
100 xor esi, esi ;esi = 0
101 mov ecx, [ebp+12] ;ecx = n
102 mov ebx, [ebp+8] ;ebx = adres tablicy
103 print_loop:
104 push ecx ;printf może zmienić ecx!
105
106 push dword  [ebx+4*esi] ;odłożenie array[esi]
107 push esi
108 push dword  OutputFormat
109 call _printf
110 add esp, 12 ;usunięcie parametrów (zostaje ecx!)
111
112 inc esi
113 pop ecx
114 loop print_loop
115
116 pop ebx
117 pop esi
118 leave
119 ret
---------------------------------------- array1.asm ----------------------------------------------------------
----------------------------------------- array1c.c -----------------------------------------------------------

1  #include <stdio.h>
2
3 int asm _main (void);



4 void dump-line (void);
5
6 int main()
7 {
8 int ret_status;
9 ret_status = asm_main();
10 return ret_status;
11 }
12
13 /*
14  * funkcja dump_line
15  * zrzuca wszystkei znaki w bieżącej linii do bufora wejściowego
16 */
17 void dump_line()
18 {
19 int  ch
20
21 while ((ch= getchar()) != EOF&& ch != ‘\n’)
22 /* puste ciało*/
23 }
----------------------------------------------------------- array1c.c ----------------------------------------------------------------

LODSB   AL. = [DS.:ESI}
                ESI = ESI ± 1

STOSB           [ES:EDI] = AL.
                        EDI = EDI  ± 1

LODSW   AX = [DS.:ESI]
                 ESI = ESI ± 2

STOSW          [ES:EDI] = AX
                        EDI = ESI ± 2

LODSD    EAX = [DS.:ESI]
                  ESI = ESI ± 4

STOSD            [ES:ESI] = EAX
                        EDI = EDI ± 4

Rysunek 5.6 Odczyt i zapis instrukcji ciągu

5.2 Tablica / Instrukcje Ciągu

Rodzina procesorów 80x86 dostarcza kilku instrukcji, które są zaprojektowane do pracy z tablicami.
Instrukcje te są nazywane instrukcjami łańcuchowymi. Używają one rejestrów indeksowych (ESI i EDI) do
wykonania działania a potem automatycznie zwiększają lub zmniejszają  jeden lub oba rejestry indeksowe. Flaga
kierunku w rejestrze FLAGS określa czy rejestry indeksowe są zwiększane czy zmniejszane. Są dwie instrukcje
,które modyfikują flagę kierunku:

CLD zeruje flagę kierunku. W tym stanie rejestry indeksowe są zwiększane
STD  ustawia flagę kierunku. W tym stanie rejestry indeksowe są zmniejszane

Bardzo popularnym błędem programistów 80x86 jest zapominanie o wyraźnym ustawienie flagi kierunku w
poprawny stan.  To często prowadzi do kodu, który działa większość czasu (kiedy wydaje się, że flaga kierunku
jest w pożądanym stanie ) ale nie pracuje poprawnie cały czas.

5.2.1 Odczytywanie i zapisywanie pamięci

Najprostsze instrukcje łańcuchowe albo odczytują albo zapisują do pamięci albo robią obie  czynności
razem. Mogą one czytać lub zapisać bajt, słowo lub podwójne słowo  po kolei. Rysunek 5.6 pokazuje te
instrukcje  w krótkiego rodzaju pseudo-kodzie jak one działają. Jest w tym miejscu kilka punktów do
odnotowania. Po pierwsze, ESI jest używany dla odczytania a EDI do zapisania. Łatwo jest to  zapamiętać, jeśli
zapamiętamy, że SI  oznacza  Indeks Źródła a DI oznacza Indeks Przeznaczenia. Następnie, zauważ, że rejestr
,który przechowuje dane jest  niezmienny (albo Al, AX albo EAX). W końcu, zauważ, że instrukcje pamięci
używają ES do określenia segmentu do zapisu, nie DS. W  programowaniu w trybie chronionym nie jest to
zazwyczaj problem, ponieważ jest tylko jeden segment danych a ES powinien być automatycznie inicjalizowany
do odnoszenia się do niego (podobnie jak jest DS.). Jednakże w trybie rzeczywistym jest bardzo ważne dla
programisty zainicjalizować ES  poprawną wartością selektora segmentu.



Rysunek 5.7 Przykład ładowania i przechowywania

Rysunek 5.7 pokazuje przykład użycia tych instrukcji które kopiują tablicę do innej.

Kombinacja instrukcji LODSx i STOSx (jak w liniach 13 i 14 rysunku 5.7 )jest bardzo popularna. Faktycznie,
kombinacja ta może być wykonana przez pojedynczą instrukcję łańcuchową MOVSx. Rysunek 5.8 opisuje
operacje, które te instrukcje wykonują. Linie 13 i 14 z rysunku 5.7 mogą być podmienione przez pojedynczą
instrukcję MOVSD z takim samym skutkiem. Jedyna różnica jest taka, że rejestr EAX nie będzie używany wcale
w pętli.

5.2.3 Przedrostek instrukcji REP

Rodzina 80x86 dostarcza specjalnego przedrostka instrukcji zwanego REP, który może być użyty z
powyższym instrukcjami łańcuchowymi. Ten przedrostek mówi CPU aby powtarzał następną  instrukcję
łańcuchową określoną liczbę razy. Rejestr ECX jest używany do zliczania iteracji (podobnie jak dla instrukcji
LOOP). Używając przedrostka REP, pętla na rysunku %.7 (linie 12 do 15) mogą być zastąpione przez
pojedynczą linię:

MOVSB     byte    [ES:EDI]  = byte [DS.:ESI]
                               ESI = ESI ± 1
                               EDI = EDI ± 1
MOVSW    word   [ES:EDI] = word  [DS.:ESI]
                               ESI = ESI ± 2
                               EDI = EDI ± 2
MOVSD     dword [ES:EDI] =  dword [DS.:ESI]
                                ESI = ESI ±4
                                EDI = EDI ± 4

Rysunek 5.8 : Instrukcje łańcuchowe  przesunięcia w pamięci

1 segment   .data
2 array1     dd 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3
4 segment    .bss
5 array2        resd  10
6
7 segment   .text
8 cld ;nie zapomnij o tym!
9 mov esi, array1
10 mov edi, array2
11 mov ecx, 10
12 lp:
13 lodsd
14 stosd
15 loop   lp

1 segment   .bss
2 array resd  10
3
4 segment   .text
5 cld ,nie zapomnij o tym
6 mov edi, array
7 mov ecx, 10
8 xor eax, eax
9 rep stosd



Rysunek 5.9 Przykład tablicy zerowej

rep movsd

Rysunek 5.9 pokazuje inny przykład , który zeruje zawartość tablicy

5.2.3 Porównanie instrukcji łańcuchowych

Rysunek 5.10 pokazuje kilka nowych instrukcji łańcuchowych, które mogą być użyte do porównania
pamięci z innym kawałkiem pamięci lub rejestrem. Są one użyteczne przy przeszukiwaniu tablic. Ustawiają one
rejestr FLAGS podobnie jak instrukcja CMP. Instrukcje CMPSx porównują odpowiednie komórki pamięci a
SCASx przeszukują komórki pamięci dla określonych wartości .

Rysunek 5.11 pokazuje krótki fragment kodu, który szuka liczby 12 w tablicy podwójnych słów.
Instrukcja SCASD w linii 10 zawsze dodaje 4 do EDI, nawet jeśli wartość szukana została znaleziona. A więc
jeśli życzymy sobie znaleźć adres 12 znalezionego w tablicy, konieczne jest odjęcie 4 od EDI (jak robi to linia
16)

CMPSB   porównanie bajtu [DS.:ESI] i bajtu  [ES:EDI]
                ESI = ESI ± 1
                EDI = EDI ±1
CMPSW  porównanie słowa [DS.:ESI] i słowa  [ES:EDI]
                ESI = ESI ± 2
                EDI = EDI ± 2
CMPSD  porównanie dword [DS.;ESI] i dword [ES:EDI]
                ESI = ESI ± 4
                EDI = EDI ± 4
SCASB   porównanie AL i [ES:EDI]
                EDI ± 1
SCASW  porównanie AX i [ES:EDI]
                EDI ± 2
SCASD   porównanie EAX i [ES:EDI]
                EDI ± 4

Rysunek 5.10 Instrukcje porównujące łańcuchy

5.2.4 Przedrostek Instrukcji REPx

Jest kilka innych  przedrostków instrukcji jak REP, które mogą być używane przy porównaniu
instrukcji łańcuchowych. Rysunek 5.12 pokazuje dwa nowe przedrostki i opisuje ich działanie. REPE i REPZ są
synonimami tego samego przedrostka (podobnie jak REPNE i REPNZ). Jeśli powtarzanie porównania przez
instrukcje łańcuchowe zatrzyma się z powodu wyniku porównania, rejestr indeksowy lub rejestry są jeszcze
zwiększane a ECX zmniejszany; jednakże rejestr FLAGS jeszcze przechowuje stan który kończy porównanie. A
zatem, jest możliwe użycie flagi Z do określenia czy powtarzanie porównania zatrzyma się z powodu, że
porównanie lub ECX stają się zerem.

Rysunek 5.13 pokazuje przykład fragmentu kodu, który określa czy dwa bloki pamięci są równe. JE w
linii 7 przykładu sprawdza wynik poprzedniej instrukcji. Jeśli porównanie zostało wstrzymane ponieważ
znaleziono dwa nierówne bajty, flaga  Z będzie jeszcze wyzerowana i nie wykona się żaden skok; jednakże jeśli
porównanie zostało wstrzymane ponieważ ECX równa się zero, flaga Z będzie ustawiona a kod skoczy do
etykiety equal.

5.2.5 Przykład

Ta sekcja zawiera asemblerowy kod źródłowy, z kilkoma funkcjami, które implementują działania
tablicy używające  instrukcji łańcuchowych. Wiele z tych funkcji powiela znane z C funkcje biblioteczne.

--------------------------------------------------------- memory.asm --------------------------------------------------------------



Rysunek 5.11 Przykład szukania

REPE, REPZ Powtarzanie instrukcji, jeśli flaga Z  jest ustawiona lub ECX razy
REPNE, REPNZ Powtarzanie instrukcji jeśli flaga Z jest wyzerowana lub ECX razy

Rysunek 5.12 Przedrostki instrukcji REPx

1 global _ asm _copy, _asm _find,  _ asm _strlen, _ asm _ strcpy
2 
3 segment   .text
4 ; funkcja _ asm _copy
5 ; kopiuje blok pamięci
6 ; prototyp C
7 ; void asm _copy ( void * dest, const void  * src, unsigned sz);
8 ;parametry:
9 ; dest – wskaźnik do bufora do którego kopiujemy
10 ; src – wskaźnik do bufora z którego kopiujemy
11 ; sz -  liczba bajtów do kopiowania
12
13 ;następnie jest zdefiniowanych kilka przydatnych symboli
14

Rysunek 5.13 Porównanie bloków pamięci

15 %define   dest [ebp+8]

1 segment   .bss
2 array resd  100
3
4 segment   .text
5 cld
6 mov edi, array ;wskaźnik do początku tablicy
7 mov ecx, 100 ;liczba elementów
8 mov eax, 12 ;liczba do szukania
9 lp:
10 scasd
11 je found
12 loop lp
13 ; kod do wykonania jeśli nie znaleziomo
14 jmp onward
15 found:
16 sub edi, 4 ; edi wskazuje teraz na 12 w tablicy
17 ;kod do wykonania jeśli znaleziono
18 onward:

1 segment   .text
2 cld
3 mov esi, block1 ;adres pierwszego bloku
4 mov edi, block2 ;adres drugiego bloku
5 mov ecx, size ;rozmiar bloków w bajtach
6 repe cmpsb ;powtarzanie jeśli flaga Z jest ustawiona
7 je equal ;jeśli Z ustawione, bloki są równe
8 ;kod do wykonania jeśli bloki nie są równe
9 jmp onward
10 equal:
11 ;kod do wykonania jeśli równe
12 onward



16 %define   src  [ebp+12]
17 %define   sz   [ebp+16]
18 _asm –copy:
19 enter 0,0
20 push esi
21 push edi
22
23 mov esi, src ;esi = adres bufora z którego kopiujemy
24 mov edi, dest ;edi = adres bufora do którego kopiujemy
25 mov ecx, sz ;ecx = liczba bajtów do skopiowania
26
27 cld ;zerowanie flagi kierunku
28 rep movsb ;wykonanie movsb ECX razy
29
30 pop edi
31 pop esi
32 leave
33 ret
34
35
36 ;funkcja _asm _find
37 ;przeszukiwanie pamięci za danymi bajtami
38 ;void * asm_find (const void * src , char target , unsigned sz);
39 ;parametry:
40 ; src – wskaźnik do bufora w którym szukamy
41 ; target – wartość bajtu do wyszukania
42 ; sz – liczba bajtów w buforze
43 ;wartość zwracana:
44 ; jeśli target jest znaleziony, wskazuje pierwsze wystąpienie targetu  w buforze
45 ;jest zwracany
46 ;else
47 ; NULL jest zwracane
48 ;NOTKA: target jest wartością bajtową, ale jest odkładana na stos jako wartość dword .
49 ;    wartość bajtowa jest przechowywana w niższych 8 bitach.
50
51 %define src [ebp+8]
52 %define target [ebp+12]
53 %define sz [ebp+16]
54
55 _ asm _find:
56 enter 0,0
57 push edi
58
59 mov eax, target ;al. ma wartość szukaną
60 mov edi, src
61 mov ecx, sz
62 cld
63
64 repne scasb ;szuka dopóki ECX == 0 lub [ES:EDI]== AL.
65
66 je found_it ;jeśli flaga zera jest ustawiona, wartość znaleziona
67 mov eax, 0 ;jeśli nie znaleziono, zwraca wskaźnik NULL
68 jmp short quit
69 found_it:
70 mov eax, edi
71 dec eax
72 quit:
73 pop edi
74 leave
75 ret



76
77
78 ;funkcja _asm _strlen
79 ;zwraca rozmiar łańcucha
80 ;unsigned  _asm _strlen (const char *);
81 ;parametry:
82 ; src – wskaźnik do łańcucha
83 ;wartość zwracana:
84 ; liczba znaków w łańcuchu  (w EAX)
85
86 %define src [ebp + 8]
87 _ asm _strlen:
88 enter 0,0
89 push edi
90
91 mov edi, src ;edi = wskaźnik do łańcucha
92 mov ecx, 0FFFFFFFFh ;używamy najdłuższego ECX
93 xor al., al. ;al. = 0
94 cld
95
96 repnz scasb ;szukanie dla zakonczenia 0
97
98 ;
99 ;repnz pójdzie jeden krok dalej, więc długość to FFFFFFFE – ECX,
100 ;nie FFFFFFFF - ECX
101 ;
102 mov eax, 0FFFFFFFEh
103 sub eax, ecx ;długość = 0FFFFFFFEh - ecx
104
105 pop edi
106 leave
107 ret
108
109 ;funkcja _asm _strcpy
110 ;kopiuje łańcuch
111 ;void asm_strcpy (char * dest, const char * src);
112 ‘parametry:
113 ; dest – wskaźnik do łańcucha do którego kopiujemy
114 ; src – wskaźnik do łańcucha z którego kopijemy
115 ;
116 %define dest [ebp+ 8]
117 %define src [ebp+12]
118 _ asm _strcpy:
119 enter 0,0
120 push esi
121 push edi
122
123 mov edi, dest
124 mov esi, src
125 cld
126 cpy_loop:
127 lodsb ;ładuje AL. & inc si
128 stosb ;przechowuje AL. & inc di
129 or al., al. ;ustawia flagi warunkowe
130 jnz cpy_loop ,jeśli nie zakończone 0, kontynuacja
131
132 pop edi
133 pop esi



134 leave
135 ret
------------------------------------------------------ memory.asm -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ memex.c ---------------------------------------------------------------------
1 #include .<stdio.h>
2 
3 #define STR_SIZE 30
4 /*prototyp*/
5
6 void  asm_copy (void *, const void *, unsigned) _ attribute_ ((cdecl));
7 void * asm_find (const void *,   
8                                              char target, unsigned) _ attribute_((cdecl));
9 unsigned  asm_streln (const char *) _ attribute _((cdecl));
10 void asm_strcpy (char *, const char *) attribute ((cdecl));
11
12 int   main()
13 {
14 char st1[STR_SIZE] = „test string”;
15 char st2[STR_SIZE];
16 char * st;
17 char    ch;
18
19 asm_copy (st2, st1, STR_SIZE);   /*kopiowanie wszystkich 30 znaków łańcucha*/
20 printf(„%s\n”, st2);
21
22 printf(„Wprowadź znak: „) ;    /*szukaj bajtu w łańcuchu*/
23 scanf(„%c%*[^\n”], &ch);
24 st -= asm find (st2, ch, STRSIZE);
25 if  (st)
26 printf( „Znajdź : %s\n”, st);
27 else
28 printf („Nie znaleziono\n”);
29
30 st1[0]=0;
31 printf(„Wprowadź łańcuch: „);
32 scanf(„%s”,st1);
33 printf(„dług = %u\n”, asm_strlen(st1));
34
35 asm_strcpy( st2, st1);
36 printf(„%s\n”, st2);
37
38 return  0;
39 }
-------------------------------------------------------- memex.c -------------------------------------------------------------------

Rozdział 6

System zmiennoprzecinkowe
6.1 Reprezentacja liczb zmiennoprzecinkowych

6.1.1  Nie całkowite liczby binarne

Kiedy były omawiane systemy liczbowe w pierwszym rozdziale, omawiałem tylko wartości całkowite.
Oczywiście, musi być również możliwość przedstawiania liczb nie całkowitych w innych podstawach  niż
dziesiętny. Dziesiętnie, cyfra na prawo od kropki dziesiętnej powiązana jest z ujemna potęgą dziesięciu:



0.123 = 1 x 10-1 + 2 x 10-2 + 3 x 10-3

Nie znienacka liczba binarna działa podobnie:
0.1012 = 1 x  2-1 + 0 x 2-2 +1 x 2-3 = 0.625

Ten pomysł może być łączony z metodami całkowitymi z Rozdziału I do konwertowania ogólnego liczb:
101.0112 = 4 + 2 +0.25 + 0.125 = 6.375

Konwersja z systemu dziesiętnego na binarny nie jest bardzo trudna. Ogólnie, dzielimy liczbę dziesiętną
na dwie części: całkowitą i ułamkową. Konwertujemy część całkowitą  na binarną używając metody opisanej
poniżej.

Rozważmy ułamek binarny z etykietami bitów a,b,c,d,..... . Liczba w systemie binarnym wygląda tak:
0.abcdef...

Mnożymy liczbę przez dwa. Binarna reprezentacja nowej liczby binarnej to:
a.bcdef...
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           Rysunek 6.1 Konwersja 0.5625 na liczbę binarną

Rysunek 6.2 Konwersja 0.85 na liczbę binarną

Zauważ, że pierwszy bit jest teraz na pierwszym miejscu. Zamień miejscami a z 0 to otrzymasz:
0.bcdef...

i pomnóż ponownie przez dwa:
b.cdef..

Teraz drugi bit (b) jest na pierwszej pozycji. Ta procedura może być powtarzana dopóki odpowiednia ilość bitów
jaka jest potrzebna zostanie znaleziona. Rysunek 6.1 pokazuje rzeczywisty przykład , który konwertuje 0.5625
do  liczby binarnej. Proces zatrzyma się kiedy część ułamkowa dojdzie do zera.

Jako inny przykład rozważmy konwersję 23.85 do liczby binarnej. Łatwo jest skonwertować część
całkowitą (23 = 101112), ale co z częścią ułamkową (0.85)? Rysunek 6.2 pokazuje początek tego wyliczenia.
Jeśli przyjrzysz się liczbie uważnie znajdziesz tam nieskończoną pętlę.! Znaczy to, że 0.85 jest okresową liczbą
binarną (w przeciwieństwie do okresowej liczby binarnej o podstawie 10). Jest to próbka kalkulacji liczby.
Patrząc na tą próbkę możesz zobaczyć , że 0.85 = 0.1101102. A zatem, 23.85 = 10111.1101102.

Jedną ważną konsekwencją powyższej kalkulacji jest to, że 23.85 nie może być przedstawione
dokładnie jako liczba binarna przy użyciu skończonej liczby bitów. (Podobnie jak 1/3 nie może być
przedstawione dziesiętnie  skończoną liczbą cyfr). Rozdział ten pokazuje jak zmienne float i double w C są
przechowywane jako liczby binarne. Zatem wartość taka jak 23.85 nie może być  przechowana dokładnie w tych
zmiennych. Może by tylko przechowywane jej przybliżenie.

Dla sprzętowego uproszczenia, liczby zmienno przecinkowe są przechowywane w spójnym formacie.
Format ten używa naukowej notacji (ale dla liczb binarnych używamy potęgi dwa nie dziesięć). Na przykład
23.85 lub 10111.11011001100110...2 będzie przechowane jako:

1.011111011001100110...x2100

(gdzie  wykładnik (100) jest  binarny) Znormalizowana liczba zmienno przecinkowa ma postać :
1.sssssssssssssssssssssss x 2eeeeee

gdzie 1.sssssssssssssssss jest mantysą a eeeeeeeeeee jest wykładnikiem.

0.5625 x 2 = 1.125 pierwszy bit =  1
  0.125 x 2 = 0.25                    drugi bit =  0

                  0.25 x 2 = 0.5       trzeci bit =  0
                    0.5 x 2 = 1.0   czwarty bit =  1

0.85 x 2 = 1.7
                0.7 x 2 = 1.4

  0.4 x 2 = 0.8
  0.8 x 2 = 1.6
  0.6 x 2 = 1.2
  0.2 x 2 = 0.4
  0.4 x 2 = 0.8
  0.8 x 2 = 1.6



6.1.2 Reprezentacja liczb zmienno przecinkowych IEEE

IEEE (Instytut Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej ds. standaryzacji) jest międzynarodową
organizacją, która zaprojektowała określony format binarny dla przechowywania w pamięci liczb zmienno
przecinkowych. Format ten jest używany w większości (ale nie we wszystkich!) produkowanych dzisiaj
komputerów. Często jest on wpierany przez sam sprzęt komputerowy. Na przykład Intelowski koprocesor
arytmetyczny (matematyczny, który jest wbudowany we wszystkich CPU począwszy od Pentium) używa go.
IEEE definiuje dwa różne formaty o różnej dokładności: pojedynczej i podwójnej precyzji. Pojedyncza precyzja
jest używana przez zmienne float w C a podwójna precyzja jest używana przez zmienne double.

Intelowski koprocesor matematyczny również używa trzeciej, najwyższej precyzji nazywanej
poszerzoną precyzją. Faktycznie, wszystkie dane w samym koprocesorze są tej precyzji. Kiedy przechowujesz
w pamięci  wartość z koprocesora, jest ona konwertowana automatycznie albo na pojedynczą albo podwójna
precyzję. Poszerzona precyzja  używa odrobinę innej ogólnej postaci niż formaty float i double IEEE więc nie
będą tu omawiane.

         31 30                                                 23 22                                                    0
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   s   bit znaku   - 0 = dodatni, 1 = ujemny
   e   wykładnik przesunięty (8 bitów) = prawdziwy wykładnik = 7F (127 dziesiętnie)
        Wartości 00 i FF mają specjalne znaczenie (zobacz tekst)
   f    ułamek – pierwsze 23 bity po 1.  w mantysie    

Rysunek 6.3 Pojedyncza precyzja IEEE

Pojedyncza dokładność IEEE

Pojedyncza precyzja liczby zmienno przecinkowej używa 32 bitów do zakodowania liczby. Jest to
zazwyczaj dokładnie do 7 znaczących cyfr dziesiętnych. Liczby zmienno przecinkowe są  przechowywane w
sposób nieco bardziej skomplikowany niż liczby całkowite. Rysunek 6.3 pokazuje podstawową postać liczby o
pojedynczej precyzji IEEE . Jest kilka dziwactw tej postaci. Liczba zmienno przecinkowa nie używa
uzupełnienia do dwóch dla przedstawiania liczb ujemnych .Używa wartości bezwzględnej ze znakiem dla ich
przedstawienia. Bit 31 określa znak liczby, jak pokazano. Wykładnik binarny nie jest przechowywany
bezpośrednio. Zamiast tego, suma wykładnika  i 7F jest przechowana w bitach od 23 do 30. Ten przesunięty
wykładnik  jest zawsze nie ujemny.

Część ułamkowa  zakłada znormalizowaną podstawę  ( w postaci 1.ssssssssssssssss). Ponieważ
pierwszy bit jest zawsze jeden, czołowa jedynka nie jest przechowywana! Pozwala to przechować w pamięci
dodatkowy bit na końcu i zwiększyć trochę dokładność. Ta idea jest znana jako ukrywanie przedstawianej
jedynki.

Jak więc będzie przechowywana liczba 23.85? Po pierwsze jest dodatnia więc  bit znaku to 0. Po drugie
prawdziwy wykładnik to 4, więc przesunięty wykładnik to 7F+4 = 8316.
Na koniec ułamek to 0111101100110011001100 (pamiętaj ,że czołowe jeden jest ukrywane). Łącząc to
wszystko razem (dla poprawy widoczności różne części formatu zmienno przecinkowego, bit znaku i część
ułamkowa będą podkreślone a bity zgrupowane w 4-bitowe nibble):
0 100 0001 1 011 1110 1100 1100 1100 11002 =  41BECCCC16

Nie jest to dokładnie 23.85 (ponieważ jest to okresowa liczba binarna). Jeśli skonwertujemy powyższe
powrotnie na liczbę dziesiętną , zauważymy, że jest to w przybliżeniu 23.849998474. Liczba ta jest bardzo
blisko 23.85 ale nie dokładnie. W rzeczywistości, w C, 23.85 nie byłoby przedstawiane dokładnie tak jak
powyżej. Ponieważ bit najbardziej na lewo, który był obcięty dla dokładnej reprezentacji to jeden, ostatni bit jest
zaokrąglany do 1. Więc 23.85 przedstawiałoby się jako 41 BE CC CD używając pojedynczej precyzji.
heksadecymalnej. Konwertując to na wynik dziesiętny mamy 23,850000381, który jest odrobinę lepszym
przybliżeniem 23.85

e = 0  a f = 0         oznacza liczbę zer (które mogą nie być znormalizowane). Zauważ ,że jest +0 i -0

e = 0  a  f ≠ 0         oznacza liczbę nie znormalizowaną. Są one omówione w następnej sekcji

e = FF a f = 0         oznacza nieskończoność (∝). Jest nieskończoność dodatnia i ujemna   

e = FF a f ≠ 0         oznacza wynik nie zdefiniowany, znany jako NaN (Not a Number )



Tablica 6.1 Specjalne wartości f i e

63 62                                               52 51                                                           0
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Rysunek 6.4 podwójna dokładność IEEE

Jak byłaby przedstawiona liczba –28.85? Zmienić znak bitu: C1 BE CC CD. Nie stosuje uzupełnienia do dwóch!
Pewna kombinacja e i f ma specjalne znaczenie dla płynności IEEE. Tablica 6.1 opisuje te specjalne

wartości. Liczba nieskończona jest tworzona przez przepełnienie lub dzielenie przez zero. Wynik
niezdefiniowany jest tworzony przez nieprawidłową operacje taką jak próba znalezienia pierwiastka
kwadratowego z liczby ujemnej, dodawanie dwóch  liczb nieskończonych itp.
Znormalizowane liczby o pojedynczej precyzji mogą mieć zakres od 1.0 x 2-156 (≈ 1.1755 x 10-35) do 1.11111....x
2127 (≈ 3.4028 x 1035).

Liczby nieznormalizowane

Liczby nieznormalizowane mogą być użyte do przedstawienia liczb zbyt małych do normalizacji (np.
poniżej 1.0 x 2-126) Rozważmy na przykład liczbę 1.0012 x 2-129 (≈1.6530 x 10-39). W podanej formie
znormalizowanej wykładnik jest zbyt mały. Jednak liczba ta  może być przedstawiona w postaci
nieznormalizowanej: 0.010012 x 2 –127 . Przechowując tą liczbę, przesunięty wykładnik jest ustawiony na 0
(zobacz tablica 6.1) a część ułamkowa jest kompletną podstawą zapisanej liczby tworząc 2-127 (tj wszystkie bity
są przechowane wliczając w to jedynkę na lewo od punktu dziesiętnego). Przedstawiona liczba 1.001 x 2-129 :

0 000 0000 0 001 0010 0000 0000 0000 0000

Podwójna precyzja IEEE

Podwójna precyzja IEEE używa 64 bitów do przedstawienia liczby i jest to zazwyczaj dokładnie 15
znaczących cyfr dziesiętnych. Na rysunku 6.4 pokazano podstawowy format, który jest bardzo podobny do
pojedynczej precyzji. Więcej bitów jest używanych dla przesuniętego wykładnika (11) i części ułamkowej (52)
niż w pojedynczej precyzji.

Tak duży zakres przesuniętego wykładnika ma dwie konsekwencje. Po pierwsze, obliczamy sumę
prawdziwego wykładnika i 3FF (1023) (nie 7F jak było przy pojedynczej precyzji). Po drugie, jest dozwolony
duży zakres prawdziwego wykładnika (a zatem duża możliwość zapisu) . Możliwości zapisu dla podwójnej
precyzji to w przybliżeniu 10-308 do 10308.

Więcej pól części ułamkowej, odpowiada za zwiększanie cyfr  w najbardziej znaczącej liczbie double
Jako przykład rozważmy ponownie 23.85. przesunięty wykładnik to będzie 4+ 3FF = 403 heksadecymalnie. A
zatem podwójna reprezentacja to będzie:

0 100 0000 0011 0111 1101 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1010

lub 40 37 D9 99 99 99 99 9A heksadecymalnie. Jeśli skonwertujemy to z powrotem na liczbę dziesiętną
otrzymamy 23.8500000000000014 (to jest 12 zer!) która jest  dużo lepszym przybliżeniem liczby 23.85.

Podwójna precyzja ma takie same specjalne wartości jak pojedyncza precyzja. Liczby nieznormalizowane
są również bardzo podobne. Jedyną główną różnica jest to, że podwójne liczby nieznormalizowane stosują 2-1023

a nie 2 –127.

6.2 Arytmetyka zmienno przecinkowa

Arytmetyka zmienno przecinkowa na komputerze jest inna niż  w zwykłej matematyce. W matematyce,
wszystkie liczby muszą być rozpatrywane dokładnie. Jak pokazano w poprzedniej sekcji, na komputerze wiele
liczb nie może być  przedstawionych dokładnie ze skończoną liczbą bitów. Wszystkie obliczenia są
wykonywane z ograniczoną precyzją. W przykładach z tej sekcji liczby z 8 bitową podstawą bedę używane dla
uproszczenia.

6.2.1 Dodawanie



Przy dodawaniu dwóch liczb zmienno przecinkowych, wykładniki muszą być równe. Jeśli nie są równe,
wtedy należ je wyrównać poprzez przesunięcie podstawy liczby z mniejszym wykładnikiem. Na przykład
rozważmy
10.375 + 6.34375 = 16.71875 lub binarnie:

1.0100110 x 23

     + 1.1001011 x 22

      --------------------------------
Te dwie liczby nie mają takiego samego wykładnika więc przesuwamy podstawę czyniąc wykładniki takimi
samymi a potem dodajemy:

1.0100110 x 23

       + 0.1100110 x 23

      ----------------------------
            10.0001100 x 23

Zauważ, że przesunięcie 1.1001011 x 22 „obcina”  końcową jedynkę i zaokrągla wynik do 0.1100110 x 23.
Wynik dodawania 10.0001100x23 (lub  1.00001100 x 24) jest równy 10000.1102 lub 16.75. Nie jest on równy
dokładnie odpowiedzi (16.71875)!  jest tylko przybliżeniem zaokrąglającym w procesie dodawania.

Ważne jest aby uświadomić sobie, że arytmetyka zmienno przecinkowa na komputerze (lub
kalkulatorze) jest zawsze przybliżeniem. Prawa matematyczne nie zawsze działają przy liczbach zmienno
przecinkowych na komputerze. Matematyka zakłada skończoną precyzje, której komputer nie może zapewnić.
Na przykład matematyka uczy, że (a+b) – b = a; jednak to może nie okazać się dokładnie prawdą na
komputerze!

6.2.2 Odejmowanie

Odejmowanie działa bardo podobnie i ma takie same problemy jak dodawanie. Jako przykład
rozpatrzmy 16.75 – 15.9375 = 0.8125:

1.0000110 x 24

                            - 1.1111111 x 23

        --------------------------
Przesuwając 1.1111111 x23 dostajemy (po zaokrągleniu) 1.0000000x24.

1.0000110 x 24

        - 1.0000000 x 24

       -------------------------
0.0000110 x 24

0.0000110 x 24 = 0.112 = 0.75 co nie jest do końca poprawne

6.2.3 Mnożenie i dzielenie

Przy mnożenie podstawy są mnożone a wykładniki dodawane. Rozważmy 10.375 x 2.5 = 25.9375:

1.0100110 x 23

       x 1.0100000 x 21

       -------------------------
     10100110

       +  10100110
       -------------------------

1.10011111000000 x 24

Oczywiście rzeczywistym wynikiem będzie zaokrąglenie do 8 bitów:

1.1010000 x 24 = 11010.0002 = 26

Dzielenie jest bardzie skomplikowane ale ma podobne problemy z zaokrąglaniem



6.2.4 Konsekwencje dla programowania

Głównym punktem tej sekcji jest to ,że obliczenia zmienno przecinkowe nie są dokładne. Programista
musi być  na to przygotowany. Powszechnym błędem czynionym przez programistów przy liczbach zmienno
przecinkowych jest ich porównywanie zakładając, że obliczenie jest dokładne. Na przykład rozważmy funkcję
nazwaną f(x), która robi złożone obliczenia i program który znajduje pierwiastek funkcji. Może być kuszące
zastosowanie  instrukcji do sprawdzenia czy x jest pierwiastkiem:

if ( f(x) = = 0.0)

Ale co jeśli f(x) zwróci 1 x 10–30 ? jest bardzo prawdopodobne, że x jest bardzo dobrym przybliżeniem
prawdziwego pierwiastka; jednak, równość będzie fałszywa. nie musi być żadnej wartości zmienno przecinkowa
IEEE x, która zwraca  dokładnie zero, właściwej do zaokrąglania błędów w f(x).

Dużo lepsza jest metoda :
if  (fabs(f(x)) < EPS)

gdzie EPS jest makrem definiującym bardzo małą wartość dodatnią (jak 1x10-10)
Jest to prawda niezależnie kiedy f(x) jest bardzo blisko zera. Ogólnie, porównując wartości zmienno
przecinkowej (powiedzmy x) z inną (y) używamy:

 If ( fabs (x-y) / fabs(y) ( EPS)

7.3 Koprocesor arytmetyczny

6.3.1 Sprzęt

Wczesne procesory Intela nie miały sprzętowego wsparcia dla operacji zmienno przecinkowych. Nie
znaczy to, że nie mogły wykonywać takich operacji. Znaczy to tylko, że nie mogły być wykonywane przez
procedury złożone z wielu instrukcji nie zmienno przecinkowych. Dla tych wczesnych systemów Intel
wprowadził dodatkowy chip nazwany koprocesorem. Matematycznym. Koprocesor matematyczny ma instrukcje
maszynowe, które wykonują wiele operacji zmienno przecinkowych dużo szybciej niż stosując procedury
programowe ( na wczesnych procesorach przynajmniej 10 razy szybciej!) Koprocesor dla 8086/8088 to 8087,
dla 80286 to był 80287 a dla 80386 to 80387. Procesor 80486DX miał już zintegrowany koprocesor
arytmetyczny w sobie. Od czasu Pentium wszystkie generacje procesorów 80x86 mają wbudowane koprocesory.
Nawet wczesne systemy bez koprocesora mogły instalować oprogramowanie, które emulowało koprocesor
arytmetyczny. Te pakiety emulatora są automatycznie aktywowane kiedy program wykonuje instrukcje
koprocesora i działają procedury programowe które tworzą  taki sam wynik jaki miałby koprocesor (chociaż
oczywiście dużo wolniej).

Koprocesor arytmetyczny ma osiem rejestrów zmienno przecinkowych. Każdy rejestr przechowuje80
bitową daną. Liczby zmienno przecinkowe są zawsze przechowywane jako liczby 80 bitowe o poszerzonej
precyzji w tych rejestrach. Rejestry te mają nazwy ST), ST1,ST2....ST7. Rejestry zmienno przecinkowe są
używane odmiennie niż rejestry liczb całkowitych głównego CPU. Rejestry zmienno przecinkowe są
zorganizowane jak stos. Przypomnę, ze stos jest zbudowany na zasadzie Ostatni Na Wejściu – Pierwszy Na
Wyjściu (LIFO). ST0 zawsze odnosi się do wartości na szczycie stosu. Wszystkie nowe liczby są dodawane na
szczyt stosu. Istniejące liczby są przesuwane w dół stosu robiąc miejsce dla nowej liczby. Jest również rejestr
stanu w koprocesorze arytmetycznym. Ma on kilka flag. Tylko 4 flagi używane do porównań będzie
omówionych: C0,C1, C2 i C3. Ich zastosowanie zostanie omówione później.

6.3.2 Instrukcje

Łatwo będzie odróżnić normalne instrukcje CPU od instrukcji koprocesora ponieważ wszystkie
mnemoniki koprocesora zaczynają się od f.

Ładowanie i przechowywanie

Jest kilka instrukcji, które ładują dane na szczyt rejestru stosu koprocesora:



FLD źródło ładuje liczbę zmienno przecinkową z pamięci na szczyt stosu. Źródło może być liczbą
o pojedynczej, podwójnej lub poszerzonej precyzji lub rejestrem koprocesora

FILD źródło odczytuje liczbę całkowitą z pamięci, konwertuje ją do liczby zmienno przecinkowej i
przechowuje wynik na szczycie  stosu, Źródło może być albo słowem, albo podwójnym słowem albo
poczwórnym słowem.

FLD1 przechowuje jeden na szczycie stosu
FLDZ przechowuje zero na szczycie stosu

Jest kilka instrukcji, które przechowują dane ze stosu w pamięci. Niektóre z tych instrukcji również
zdejmują (tj. usuwają) liczbę ze stosu ponieważ są przechowywane.

FST przeznaczenie przechowuje szczyt stosu (ST0)  pamięci. Przeznaczenie może być albo
liczbą o pojedynczej, podwójnej precyzji albo rejestrem koprocesora.

FSTP przeznaczenie przechowuje szczyt stosu w pamięci podobnie jak FST; jednakże po
przechowaniu wartości liczby jej wartość jest zdejmowana ze stosu. Przeznaczenie może być liczbą albo o
pojedynczej, podwójnej, poszerzonej precyzji albo  rejestrem koprocesora.

FIST przeznaczenie przechowuje wartość ze szczytu stosu skonwertowaną do liczby całkowitej,
w pamięci. Przeznaczenie może być albo słowem albo podwójnym słowem. Sam stos nie jest zmieniany. Jak
liczba zmienno przecinkowa jest konwertowana na liczbę całkowitą zależy od bitów w słowie sterującym
koprocesora. Jest to specjalny (nie zmienno przecinkowy) rejestr słowa, który steruje tym jak działa koprocesor.
Domyślnie, słowo  sterujące jest inicjalizowane żeby zaokrąglało do najbliższej liczby całkowitej kiedy
konwertuje na liczbę całkowitą. Jednakże instrukcje FSTCW ( Przechowanie Słowa Sterującego) i FLDCW
(Ładuj Słowo Sterujące) mogą być użyte do zmiany tego zachowania.

FISTP przeznaczenie tak samo jak FIST z dwoma wyjątkami. Szczyt stosu jest zdejmowany a
przeznaczenie może być również słowem poczwórnym

Są dwie inne instrukcje, które mogą przesuwać lub usuwać dane ze stosu.

FXCH  STn zamiana wartości w ST0 i STn na stosie (gdzie  n jest numerem rejestru od 1
do 7)
FFREE STn zwalnia rejestr na stosie poprze oznaczenie go jako nie używany lub pusty

Dodawanie i odejmowanie

Każda instrukcja dodawania oblicza sumę ST0 i innego operandu. Wynik jest zawsze przechowywany
w rejestrze koprocesora.

FADD źródło ST0 += źródło.  Źródło może być rejestrem koprocesora lub liczną o
pojedynczej lub podwójnej precyzji w pamięci.

FADD przeznaczenie, ST0 przeznaczenie += ST0. Przeznaczenie  może być rejestrem koprocesora

FADDP przeznaczenie lub przeznaczenie += ST0 wtedy zdejmujemy stos. Przeznaczenie
FADDP przeznaczenie, ST0  może być rejestrem koprocesora
FIADD  źródło ST0+= (float) źródło. Dodaje liczbę całkowitą do ST0. Źródło musi być słowem lub
podwójnym słowem w pamięci

Jest dwukrotnie więcej instrukcji odejmowania niż dodawania ponieważ  porządek operandów jest ważny przy
odejmowaniu (tj. a+b = b+a, ale a-b ≠ b-a!) Dla każdej instrukcji jest alternatywa, która odejmuje w odwrotnym
porządku. Te odwrotne instrukcje wszystkie kończą się albo R albo RP. Rysunek 6.5 pokazuje krótki fragment
kodu, który dodaje elementy tablicy podwójnych słów.



   Rysunek 6.5: Przykład sumowania  tablicy

W liniach 10 i 13 musimy wyszczególnić rozmiar operandu pamięci. W przeciwnym razie asembler nie będzie
wiedział czy operand pamięci był float (dword) czy double (qword).

FSUB źródło ST0 -= źródło. Źródło może być rejestrem koprocesora lub liczbą o pojedynczej
lub podwójnej precyzji w pamięci
 FSUBR  źródło ST0 = źródło – ST0. Źródło może być rejestrem koprocesora lub liczbą o pojedynczej lub
podwójnej precyzji w pamięci.

FSUB  przezn., ST0 przezn. -= ST0. Przezn. Może być rejestrem koprocesora

FSUBR przezn., ST0 przezn. = ST0 – przezn.. Przezn. Może być rejestrem koprocesora
FSUBP przezn. lub   przezn. -= ST0 wtedy zdejmujemy stos. Przezn. musi być rejestrem FSUBP  przezn.,
ST0  koprocesora
FSUBRP przezn. lub  przezn. =ST0 – przezn. wtedy zdejmujemy stos. Przezn. musi być
FSUBRP przezn., ST0  rejestrem koprocesora
FISUB źródło ST0 -= (float) źródło. Odejmowanie liczby całkowitej od ST0. Źródło musi by c
słowem lub podwójnym słowem w pamięci
FISUBR źródło ST0  = (float) źródło – ST0. Odejmowanie ST0 od liczby całkowitej. Źródło musi być
słowem lub podwójnym słowem w pamięci

Mnożenie i dzielenie

Instrukcje mnożenia są zupełnie podobne do instrukcji dodawania.

FMUL  źródło ST0  *= źródło .Źródło może być rejestrem koprocesora lub liczbą o
pojedynczej lub podwójnej precyzji w pamięci.

FMUL  przezn. , ST0 przezn.  *=ST0. Przezn. może być rejestrem koprocesora
FMULP  przezn. lub przezn. *= ST0 wtedy zdejmujemy stos. Przezn. musi być FMULP przezn.,
ST0 rejestrem koprocesora
FIMUL  źródło ST0 *= (float) źródło. Mnożenie liczby całkowitej przez ST0. Źródło musi być
słowem lub podwójnym słowem w pamięci.

Nie będzie żadnej niespodzianki, że instrukcje dzielenia są podobnie analogiczne do instrukcji
odejmowania. Dzielenie przez zero jest działaniem niewykonalnym.

FDIV  źródło ST0 /= źródło. Źródło może być rejestrem koprocesora lub liczbą o
pojedynczej lub podwójnej precyzji w pamięci

FDIVR  źródło ST0 = źródło / ST0. Źródło może być rejestrem koprocesora lub liczbą o pojedynczej
lub podwójnej precyzji w pamięci.
FDIV  przezn., ST0 przezn. /= ST0. Przezn. może być rejestrem koprocesora
FDIVR  przezn., ST0 przezn. = ST0 / przezn. Przezn. musi być rejestrem koprocesora.
FDIVP  przezn. lub przezn. /= ST0 wtedy zdejmujemy stos. Przezn. musi być
FDIVP  przezn., ST0 rejestrem koprocesora

1 segment   .bss
2 array resq    SIZE
3 sum resq    1
4
5 segment    .text
6 mov ecx, SIZE
7 mov esi, array
8 fldz ;ST0 = 0
9 lp:
10 fadd qword [esi] ;ST0 += *(esi)
11 add esi, 8 ;przesuniecie do następnego dworda
12 loop lp
13 fstp qword  sum ;przechowanie wyniku w sum



FDIVRP przezn. lub przezn. = ST0 wtedy zdejmujemy ze stosu. Przezn. musi być
FDIVRP  przezn., ST0 rejestrem koprocesora.
FIDIV  źródło ST0 /= (float) źródło. Dzielenie ST0 przez liczbę całkowitą. Źródło musi być
słowem lub podwójnym słowem w pamięci.
FIDIVR   źródło ST0 = (float) źródło / ST0. Dzielenie liczby całkowitej przez ST0. Źródło musi być
słowem lub podwójnym słowem w pamięci.

Porównania

Koprocesor wykonuje również porównania liczb zmienno przecinkowych. Rodzina instrukcji FCOM
wykonuje to zadanie.

Rysunek 6.6 : Przykład porównania

FCOM  źródło porównuje ST0 i źródło. Źródło może być rejestrem koprocesora lub float lub double
w pamięci
FCOMP  źródło porównuje ST0 i źródło, potem zdejmuje ze stosu. Źródło może być rejestrem
koprocesora lub float lub double w pamięci.
FCOMPP porównuje ST0 i ST1 , potem dwukrotnie zdejmuje ze stosu
FICOM  źródło porównuje ST0 i (float) źródło. Źródło może być słowem lun podwójnym słowem
całkowitym w pamięci.
FICOMP  źródło porównuje ST0 i (float) źródło, potem zdejmuje ze stosu. Źródło może być
słowem lub podwójnym słowem całkowitym w pamięci
FTST porównuje ST0 i 0.

Instrukcje te zmieniają bity C0,C1,C2 i C3 rejestru stanu koprocesora. Niestety nie jest możliwe aby CPU
mógł uzyskać bezpośrednio dostęp do tych bitów. Instrukcje skoków warunkowych używają rejestru FLAGS a
nie rejestru stanu koprocesora. Jednakże jest stosunkowo łatwo przenieść bity słowa stanu do odpowiednich
bitów rejestru FLAGS używając kilku nowych instrukcji:

FSTSW  przezn. Przechowuje słowo stanu koprocesora albo w słowie w pamięci albo w rejestrze AX

SAHF Przechowuje rejestr AH w rejestrze  FLAGS
LAHF Ładuje rejestr AH bitami z rejestru FLAGS

Rysunek 6.6 pokazuje krótki przykładowy fragment kodu. Linie 5 i 6  przenoszą bity
C0,C1,C2 i C3 rejestru stanu koprocesora do rejestru FLAGS. Bity są przenoszone analogicznie do wyniku
porównania dwóch liczb całkowitych bez znaku. To dlatego linia 7 używa instrukcji JNA.
 Pentium Pro (i późniejsze procesory Pentium II i Pentium III) wspierają dwa nowe operatory porównania, które
bezpośrednio modyfikują rejestr FLAGS CPU.
FCOMI  źródło porównuje ST0 i źródło. Źródło musi być rejestrem koprocesora
FCOMIP   źródło porównuje St0 i źródło, potem zdejmuje stos. Źródło musi być rejestrem
koprocesora.

1 ; if (x>y)
2 ;
3 fld qword  [x] ;ST0 = x
4 fcomp qword  [y] ;porównanie ST0 i y
5 fstsw ax ;przesunięcie C bitów do FLAGS
6 sahf
7 jna else_part ;jeśli x nie jest większe od y, skok do else_part
8 then_part:
9 ; kod dla then_part
10 jmp end_if
11 else_part:
12 ;kod dla else_part
13 end_if



Rysunek 6.7 pokazuje przykład podprogramu, który znajduje maksimum dwóch doubles używając instrukcji
FCOMIP. Nie pomyl tych instrukcji z funkcjami porównywania liczb całkowitych (FICOM i FICOMP).

Różne instrukcje
Ta sekcja pokazuje kilka innych instrukcji, których dostarcza koprocesor.

FCHS ST0 = - ST0  Zmienia znak ST0
FABS ST0 = |ST0|  Pobiera wartość absolutną ST0
FSQRT ST0 =  √ST0  Pobiera pierwiastek kwadratowy z ST0
FSCALE ST0 = ST0 x 2[ST1]. Mnoży ST0 przez potęgę dwójki. ST1 nie jest usuwane ze stosu
koprocesora. Rysunek 6.8 pokazuje przykład zastosowania tej instrukcji.

6.3.3 Przykłady

6.3.4  Równanie kwadratowe

Pierwszy przykład pokazuje jak równanie  kwadratowe może być kodowana w asemblerze.
Przypominam, że rozwiązanie równania kwadratowego:

ax2 + bx + c = 0

Daje nam  dwa rozwiązania dla x : x1 i x2.

Wyrażenie wewnątrz pierwiastka kwadratowego (b2 – 4ac) jest nazywane  wyróżnikiem. Jego wartość jest
użyteczna w określaniu które z poniższych trzech możliwych rozwiązań jest prawdziwe.

1. Jest tylko jedno rozwiązanie. b2 – 4ac = 0
2. Są dwa rzeczywiste rozwiązania. b2 –4ac > 0
3. Są dwa złożone rozwiązania. b2 – 4ac < 0

Tu mamy mały program w C który używa podprogramu asemblerowego:

------------------------------------------------------------- quadt.c ----------------------------------------------------------------
1 #include  <stdio.h>
2
3 int   quadratic (double, double, double, double *, double *)
4
5 int  main()
6 {
7 double  a, b, c , root1, root2
8
9 printf („Wprowadź a, b, c : „);
10 scanf(„%lf, %lf, %lf, &a, &b, &c);
11 if  (quadratic (a, b, c, &root1, &root2))
12 printf („ roots: %.10g %.10g\n”, root1, root2);
13 else
14 printf („Żadnych rzeczywistych pierwiastków\n”);
15 return  0
16 }
-------------------------------------------------------------- quadt.c ---------------------------------------------------------------

Tu mamy podprogram asemblerowy

-------------------------------------------------------------- quad.asm ------------------------------------------------------------



1 ;funkcja kwadratowa
2 ;znalezienie rozwiązania równania kwadratowego:
3 ; a*x^2 + b*x + c = 0
4 ; prototyp C:
5 ; int quadratic ( double a, double b, double c,
6 ;           double * root1, double * root1 )
7 ;Parametry:
8 ; a, b ,c – współczynniki równania kwadratowego
9 ; root1 – wskaźnik do  double przechowującego pierwszy pierwiastek
10 ; root2 - wskaźnik do  double przechowującego drugi pierwiastek
11 ;Zwracane wartości:
12 ; zwracane 1 jeśli został znaleziony pierwiastek rzeczywisty, inaczej 0
13
14 %define a qword [ebp+8]
15 %define b qword [ebp+ 16]
16 %define c qword [ebp+ 24]
17 %define root1 dword [ebp +32]
18 %define root2 dword [ebp + 36]
19 %define disc qword [ebp – 8]
20 %define one _ over _2a qword [ebp – 16]
21
22 segment   .data
23 MinusCztery dw -4
24
25 segment   .text
26 global _quadratic
27 _quadratic:
28 push ebp
29 mov ebp, esp
30 sub esp, 16 ;alokowanie dwóch double’s (disc i one _ over – 2a)
31 push ebx ;musimy zachować oryginalny ebx
32
33 fild word [MinusCztery] ;stos -4
34 fld a ;stos: a, -4
35 fld c ;stos: c, a, -4
36 fmulp st1 ;stos: a*c , -4
37 fmulp st1 ;stos: -4*a*c
38 fld b
39 fld b ;stos: b,b, -4*a*c
40 fmulp st1 ;stos: b*b, -4a*c
41 faddp st1 ;stos; b*b –4*a*c
42 ftst
43 fstsw ax
44 sahf
45 jb no_real_solutions ;jeśli disc < 0, nie ma żadnego rozwiązania
46 fsqrt ;stos: sqrt(b*b-4*a*a)
47 fstp disc ;przechowanie i zdjęcie ze stosu
48 fld1 ;stos : 1.0
49 fld a ;stos: a, 1.0
50 fscale ;stos: a*2^(1.0) = 2*a, 1
51 fdivp st1 ;stos: 1/(2*a)
52 fst one _ over _ 2a ;stos: 1/ (2*a)
53 fld b ;stos: b, 1/(2*a)
54 fld disc ;stos: disc, b, 1/(2*a)
55 fsubrp st1 ;stos: disc –b, 1/(2*a)
56 fmulp st1 ;stos: (-b+ disc)/(2*a)
57 mov ebx, root1
58 fstp qword [ebx] ;przechowanie w *root1
59 fld b ;stos: b
60 fld disc ;stos: disc, b



61 fchs ;stos: -disc, b
62 fsubrp st1 ;stos: -disc, -b
63 fmul one _over _2a ;stos: (-b-disc)/(2*a0
64 mov ebx, root2
65 fstp qword  [ebx] ;przechowanie w *root2
66 mov eax, 1 ;wartość zwracana jeśli 1
67 jmp short  quit
68
69 no_real_solutions:
70 mov eax, 0 ;wartość zwracana jeśli 0
71
72 quit:
73 pop ebx
74 mov esp, ebp
75 pop ebp
76 ret
--------------------------------------------------------- quad.asm ------------------------------------------------------------------

6.3.5 Odczyt tablicy z pliku

W tym przykładzie, podprogram asemblerowy odczytuje double z pliku. Tu mamy krótki program testowy w C

----------------------------------------------------------------------- readt.c -------------------------------------------------------
1 /*
2  * Ten program testuje 32 bitową procedurę asemblerową read_doubles()
3  * odczytuje doubles ze stdin. (Używa przekierowania do odczytu z pliku.)
4 */
5 #include <stdio.h>
6 extern int read_doubles (FILE *, double *, int);
7 #define MAX 100
8
9 int main()
10 {
11 int i, n;
12 double a[MAX];
13
14 n = read_doubles ( stdin, a, MAX);
15
16 for (i=0, i < n, i++)
17 printf („%3d %g\n”,i , a[i]);
18 return 0
19 }
--------------------------------------------------------- readt.c ---------------------------------------------------------------------

tu mamy podprogram asemblerowy

---------------------------------------------------------- read.asm -----------------------------------------------------------------
1 segment   .data
2 format db „%lf”, 0 ;format dla fscanf()
3
4 segment   .text
5 global   _ read _doubles
6 extern _fscanf
7
8 %define SIZEOF_DOUBLE 8
9 %dfine  FP dword [ebp + 8]
10 %define  ARRAYP dword [ebp + 12]
11 %define  ARRAY_SIZE dword [ebp + 16]
12 %define  TEMP_DOUBLE [ebp – 8]
13



14 ;
15 ;funkcja read_doubles
16 ; prototyp C:
17 ; int read_doubles (FILE *fp, double * arrayp, int array_size);
18 ;Funkcja ta odczytuje podwójne słowa z pliku tekstowego do tablicy,
19 ;dopóki EOF tablicy nie jest pełny
20 ;Parametry:
21 ; fp – wskaźnik FILE do odczytu  (musi być otwarty na wejściu)
22 ; arrayp - wskaźnik do tablicy podwójnych słów do odczytu
23 ; array_size – liczba elementów w tablicy
24 ;Zwracane wartości:
25 ; liczba podwójnych słów przechowywanych w tablicy (w EAX)
26
27 _ read_doubles:
28 push ebp
29 mov ebp, esp
30 sub esp, SIZEOF_DOUBLE ;definiowanie jednego double na stosie
31
32 push esi ;zachowanie esi
33 mov esi, ARRAYP ;esi  = ARRAYP
34 xor edx, edx ;edx = indeks tablicy (inicjalizowany 0)
35
36 while_loop:
37 cmp edx, ARRAY_SIZE ;czy edx < ARRAY_SIZE?
38 jnl short  quit ;jeśli nie, wyjście z pętli
39 ;
40 ;wywołanie fscanf () do odczytu podwójnego słowa w TEMP_DOUBLE
41 ; fscanf () może zmienić edx, więc zapisujemy go
42 ;
43 push edx ;zachowanie edx
44 lea eax, TEMP_DOUBLE
45 push eax ;odłożenie &TEMP_DOUBLE
46 push dword format ;odłożenie &format
47 push FP ;odłożenie wskaźnika pliku
48 call fscanf
49 add esp, 12
50 pop edx ;przywrócenie edx
51 cmp eax, 1 ; czy fscanf zwrócił 1?
52 jne short   quit ;jeśli nie, wyjście z petli
53
54 ;
55 ; kopiowanie TEMP_DOPUBLE do ARRAYP[edx]
56 ;(Ośmio bajtowe podwójne sowa są kopiowane jako dwie 4 bajtowe kopie)
57 ;
58 mov eax, [ebp – 8]
59 mov [esi + 8*edx], eax ;kopiowanie najniższych 4 bajtów
60 mov eax,  [ebp – 4]
61 mov [esi + 8*edx +4], eax ;kopiowanie najwyższych 4 bajtów
62
63 inc edx
64 jmp while_loop
65
66 quit:
67 pop esi ;przywrócenie esi
68
69 mov eax, edx ;przechowanie wartości zwracanej w eax
70
71 mov esp, ebp
72 pop ebp
73 ret



-------------------------------------------------- read.asm -------------------------------------------------------------------------

6.3.6 Znajdowanie liczb pierwszych

Końcowy przykład pokazuje znowu znajdowanie liczb pierwszych. Ta implementacja jest dużo bardziej
wydajna niż poprzednia. Przechowuje znalezioną liczbę pierwszą w tablicy i tylko dzieli przez poprzednio
znalezioną liczbę pierwszą zamiast przez każdą liczbę nieparzystą aby znaleźć nową liczbą pierwszą.

--------------------------------------------------------------- fprime.c -------------------------------------------------------------
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 /*
4  * funkcja  find_primes
5  * znajduje wskazaną liczbę pierwszą
6  *Parametry:
7  * a – tablica do przechowywania liczb pierwszych
8  * n – jak dużo liczb znaleźć
9 */
10 extern void find_primes ( int * a, unsigenmd n);
11
12 int main ()
13 {
14 int status;
15 unsigned  i;
16 unsigned max;
17  int *a;
18
19 printf („Jak dużo liczb życzysz sobie znaleźć:?”);
20 scanf(„%u”,&max);
21 
22 a = calloc (sizeof(int), max);
23
24 if (a) {
25
26 find_primes (a, max);
27
28            /* wydruk ostatnich ,znalezionych 20 liczb pierwszych*/
29 for (i = (max > 20) ? max – 20 : 0; i <max; i++)
30    printf(„%3d %d\n”, i+1, a[i]);
31
32 free (a);
33 status  = 0
34 }
35 else {
36            fprintf (stderr,” Nie można stworzyć tablicy z %u liczb cakowitych\n”, max);
37            status = 1;
38 }
39
40 return  status;
41 }
---------------------------------------------------------- fprime.c ------------------------------------------------------------------

Tu mamy podprogram asemblerowy

--------------------------------------------------------- prime2.asm -------------------------------------------------------------
1 segment   .text
2 global   _ find _primes
3 ;
4 ;funkcja find_primes
5 ;znajduje wskazaną liczbę liczb pierwszych



6 ;Parametry:
7 ; array – tablica przechowująca liczby pierwsze
8 ; n_find – ile liczb pierwszych znaleźć
9 ;Prototyp C:
10 ;extern void find_primes (int *array, unsigned n_find )
11 ;
12 %define array ebp+8
13 %define n_find ebp+12
14 %define n ebp – 4 ;ilość liczb znalezionych dotychczas
15 %define isqrt epb – 8
16 %define orig_cntl_wd ebp – 10 ;pierwotne słowo sterujące
17 %define new_cntl_wd ebp – 12 ;nowe słowo sterujące
18
19 _find _primes:
20 enter 0,0 ;miejsce dla zmiennych lokalnych
21
22 push ebx ;zachowanie zmiennych rejestrowych
23 push esi
24
25 fstcw word [orig_cntl_wd] ;pobranie bieżącego słowa sterującego
26 mov ax,  [orig_cntl_wd]
27 or ax, 0Cooh
28 mov [new_cntl_wd], ax
29 fldcw word [new_cntl_wd]
30
31 mov esi, [array] ;esi wskazuje na array
32 mov dword [esi], 2 ;array[0] = 2
33 mov dword [esi+4], 3 ;array[1] = 3
34 mov ebx, 5 ;ebx = 5
35 mov dword [n], 2 ;n =2
36 ;
37 ;Ta zewnętrzna pętla znajduje nową liczbę pierwszą przy każdej iteracji, którą dodaje na koniec tablicy.
38 ;W odróżnieniu od  wcześniejszych programów do znajdowania liczb pierwszych, funkcja ta nie określa
39 ;pierwszości poprzez dzielenie przez wszystkie liczby nieparzyste. Dzieli tylko przez liczby pierwsze,
40 ;które już znalazła. (To dlatego są one przechowywane w tablicy)
41 ;
42 ;
43 while_limit:
44 mov eax, [n]
45 cmp eax, [n_find] ;dopóki (n < n_find)
46 jnb short quit_limit
47
48 mov ecx, 1 ;ecx jest używany jako indeks tablicy
49 push ebx ;przechowanie znalezionego na stosie
50 fild dword [esp] ;załadownie znalezione na stos koprocesora
51 pop ebx ;pobranie znalezionego ze stosu
52 fsqrt ;znalezienie sqrt(guess)
53 fistp dword [isqrt]
54 ;
55 ;Ta wewnętrzna pętla dzieli znalezione (eebx0 przez wcześniej obliczone liczby pierwsze dopóki
56 ; nie znajdzie współczynnik liczb pierwszych znalezionego (co znaczy, że liczba znaleziona nie jest
57 ;pierwsza)
58 ;
59 while_factor:
60 mov eax, dword [esi+4*ecx] ;eax = array[ecx]
61 cmp eax, [isqrt] ;dopóki (isqrt < array[ecx]
62 jnbe short  quit_factor_prime
63 mov eax, ebx
64 xor edx, edx
65 div dword [esi +4* ecx]



66 or edx, edx
67 jz short  quit_factor_not_prime
68 inc ecx
69 jmp short  while_factor
70
71 ;
72 ; znajdź nową liczbę pierwszą !
73 ;
74 quit_factor_prime:
75 mov eax, [n]
76 mov dword  [esi + 4*eax],ebx ;dodaj znalezione na koniec tablicy
77 inc eax
78 mov [n], eax ;inc n
79
80 quit_factor_not_prime:
81 add ebx,2 ;spróbuj następną liczbę nieparzystą
82 jmp short while_limit
83
84 quit-limit:
85
86 fldcw word  [orig_cntl_wd] ;przywrócenie słowa sterującego
87 pop esi ;przywrócenie zmiennych rejestrowych
88 pop ebx
89
90 leave
91 ret
------------------------------------------------------------------- prime2.asm -----------------------------------------------------

Rysunek6.7  Przykład FCOMIP

1 global _dmax
2
3 segment   .text
4 ;funkcja _dmax
5 ;zwraca największy ze swoich dwóch argumentów podwójnego słowa
6 ;prototyp C
7 ;double dmax ( double d1, double d2)
8 ;Parametry:
9 ; d1 – pierwsze podwójne słowo
10 ; d2 – drugie podwójne słowo
11 ;Zwracane wartości:
12 ; największa z d1 i d2 (w ST0)
13 %define d1 ebp+8
14 %define d2 ebp+16
15 _dmax:
16 enter 0,0
17
18 fld qword  [d2]
19 fld qword  [d1] ;ST0 = d1, ST1 = d2
20 fcomip st1 ;ST0 = d2
21 jna short  d2_bigger
22 fcomp st0 ;zdjęcie d2 ze stosu
23 fld qword  [d1] ;ST0 = d1
24 jmp short  exit
25 d2_bigger:
26 exit:
27 leave
28 ret



Rysunek 6.8 Przykład FSCALE

Rozdział 7

Struktury i C++

7.1.1 Wprowadzenie

Struktury są używane w C do grupowania razem spokrewnionych danych w  złożoną zmienną.
Technika ta ma kilka zalet:

1. Rozjaśnia kod przez pokazanie, że zdefiniowane dane w strukturze są blisko powiązane
2. Upraszcza przekazywanie danych do funkcji. Zamiast przekazywania oddzielenie wielu

zmiennych, mogą być przekazane w pojedynczej jednostce
3. Zwiększa się lokalność kodu

Z punktu widzenia asemblera, struktura może rozpatrywana jako tablica z elementami o różniących się
rozmiarach. Elementy rzeczywistej tablicy są zawsze tego samego typu i rozmiaru. Ta właściwość jest tym co
pozwala obliczać adres każdego elementu poprzez znajomość adresu startowego tablicy, rozmiar elementów i
żądany indeks elementu.

Elementy struktury nie muszą być tego samego rozmiaru ( i zazwyczaj nie są) . Z tego powodu każdy
element struktury musi być wyraźnie wyszczególniony i podany znacznik (lub nazwa) zamiast indeksu
numerycznego.

W asemblerze, element struktury będzie dostępny w podobny sposób jak element tablicy. Aby uzyskać
dostęp do elementu, musimy znać adres startowy struktury i względnego offsetu każdego elementu od początku
struktury. Jednakże, w odróżnieniu od tablicy gdzie ten offset może być obliczony poprzez indeks elementu,
elementowi struktury jest przydzielony offset przez kompilator.

          Offset Element
                    0 x
                    2 y

                    6 z

                    Rysunek 7.1: Struktura S

1 segment   .data
2 x dq  2.75 ;konwersja do postaci podwójnego słowa
3 five dw 5
4
5 segment  .text
6 fild dword  [five] ;ST0 = 5
7 fld qword  [x] ;ST0 = 2.75, ST1 = 5
8 fscale ;ST0 = 2.75*32, ST1 = 5



Offset Element
                          0 x
                          2 nieużywane
                         4 y

                         8 z

    Rysunek 7.2 : Struktura S

Na przykład, rozważmy poniższą strukturę

struct S {
short int  x; /*2 bajtowa liczba całkowita*/
int      y; /*4 bajtowa liczba całkowita*/
double      z; /*8 bajtowa liczba całkowita*/

};

Rysunek 7.1 pokazuje jak zmienna typu S może zaglądać do pamięci komputera. Standardowy ANSI C
stwierdza, ze elementy struktury są ułożone w pamięci w tym samym porządku jak są zdefiniowane w definicji
struct. Również stwierdza, że pierwszy element jest początkiem struktury (tj. offset zero). Definiuje również inne
użyteczne makro w pliku nagłówkowym stddef.h nazwane offsetof(). Makro to oblicza i zwraca offset każdego
elementu struktury. Makro to pobiera dwa parametry, pierwszy jest nazwą typu struktury, drugi jest nazwą
elementu, którego offset chcemy znaleźć. A zatem, wynikiem offsetof(S, y) będzie 2 na rysunku 7.1.

7.1.2 Wyrównanie pamięci

Jeśli używamy makra offsetof aby znaleźć u stosując kompilator gcc, wtedy zwróci on 4 nie 2!
Ponieważ gcc ( i wiele innych kompilatorów) ustawia zmienne domyślnie na granicy podwójnego słowa. W 32
bitowym trybie chronionym, CPU odczytuje pamięć szybciej jeśli dana zaczyna się na granicy podwójnego
słowa. Rysunek 7.2 pokazuje jak struktura S rzeczywiście wygląda po użyciu gcc. Kompilator wprowadza dwa
niewykorzystywane bajty do struktury, wyrównując y (i z) na granicę podwójnego słowa. Pokazuje to dlaczego
jest dobrym pomysłem stosowanie offsetof do obliczania offsetu zamiast obliczania go samemu, kiedy używamy
struktur zdefiniowanych w C.

Oczywiście, jeśli struktura jest używana tylko w asemblerze, programista może określić offset sam.
Jednakże, jeśli mamy połączenie C i asemblera, jest bardzo ważne aby kod asemblera i kod C  uzgadniały
offsety elementów struktury! Jedną komplikacją jest to, że różne kompilatory C mogą dawać różne offsety tych
elementów. Na przykład, jak widzieliśmy, kompilator gcc tworzy strukturę S, która wygląda tak jak na rysunku
7.2, jednak kompilator Borlanda stworzy strukturę, która wygląda tak jak na rysunku 7.1. Kompilatory C
dostarczają sposobów do wyszczególnienia wyrównania używanego dla danych . Jednak, standardowy ANSI C
nie wyszczególnia jak będzie to zrobione i dlaczego, różne kompilatory sofią to różnie. Kompilator Borlanda ma
znacznik –a, który może być użyty do zdefiniowania wyrównania używanego przez wszystkie dane. Kompilując
–a 4, mówi bcc aby użył wyrównania podwójnego słowa. Kompilator Microsoftu dostarcza dyrektywy #pragma
pack, która może być  użyta do ustawienia wyrównania.

Kompilator gcc ma  elastyczne i złożone metody wyszczególniania wyrównania. Kompilator pozwala
wyszczególnić wyrównanie każdego typu używając specjalnej składni. Na przykład, poniższa linia:

typedef short int  unaligned_int _ attribute _((aligned(1)));

definiuje nowy typ nazwany unaligned_int, który jest wyrównany na granicy bajtu. (Tak, wszystkie te nawiasy
po _ attribute _ są wymagane!) 1 w parametrze aligned może być zastąpiona przez inną potęgę dwójki
określającą inne wyrównanie ( 2 dla wyrównania słowem, 4 dla wyrównania podwójnym słowem, itp.). Jeśli
zmieniony element y struktury będzie typu unaligned_int, gcc odłoży y pod offset 2. Jednakże, z będzie jeszcze



pod offsetem 8 ponieważ  podwójnie są również domyślnie wyrównane podwójnym  słowem. Definicja typu z
musi być zmieniona również dla odłożenia pod offset 6.

7.1.3 Używanie struktur w asemblerze

Jak omówiono powyżej, dostęp do struktury w asemblerze jest bardzo podobne do uzyskania dostępu
do tablicy. Jako prosty przykład rozważmy jak  zapisać podprogram asemblerowy, który wyzeruje element y
struktury S.
Zakładamy ,że prototyp  podprogramu będzie :
void zero_y (S *s_p);

podprogram asemblerowy będzie:

1 %define y_offset 4
2  _ zero _y:
3 enter 0.0
4 mov eax, [ebp + 8] ;pobranie wskaźnika struktury ze stosu
5 mov dword [eax + y_offset], 0
6 leave
7 ret

C pozwala na przekazywanie struktury przez wartość do funkcji; jednakże jest to prawie zawsze zły
pomysł. Kiedy przekazujemy przez wartość, wszystkie dane w strukturze muszą być kopiowane na stos a potem
odzyskiwane przez podprogram. Dużo bardzie wydajne jest przekazywanie wskaźnika do struktury.

C pozwala również na typ strukturalny będący używanym jako wartość zwrotna funkcji. Oczywiście
struktura nie może być zwracana w rejestrze EAX. Różne kompilatory działają różnie w tej sytuacji. Popularnym
rozwiązaniem które stosują kompilatory jest wewnętrzne przepisanie funkcji tak aby pobierała wskaźnik
struktury jako parametr. Wskaźnik ten jest używany do włożenia  wartości powrotnej do struktury zdefiniowanej
na zewnątrz wywoływanego podprogramu.

Większość asemblerów, (wliczając w to NASM) ma wbudowane wsparcie dla definiowania struktur w
kodzie asemblerowym

7.2 Asembler i C++

Język programowania C++ jest rozszerzeniem języka C. Wiele podstawowych zasad łączenia C i
asemblera również ma zastosowanie do C++. Jednakże, niektóre zasady muszą być zmodyfikowane. Również
niektóre z rozszerzeń C++  są łatwiejsze do zrozumienia z wiedzą o języku asemblera

7.2.1 Przeładowanie i maglowanie nazw

C++ pozwala różnym  funkcjom (i funkcjom – składnikom klasy) być zdefiniowanymi z takimi samymi
nazwami. Kiedy więcej niż jedna funkcja dzieli taką samą nazwę, mówimy, że funkcje są przeładowane. Jeśli
dwie funkcje są zdefiniowane z taką samą nazwą w C, linker wykaże błąd ponieważ znajdzie dwie definicje o
tym samym symbolu w pliku wynikowym, który jest linkowany. Na przykład rozważmy kod z rysunku
7.3.Odpowiednik kodu asemblerowego zdefiniował  dwie etykiety nazwane  _f które  oczywiście byłyby błędem

1 #include <stdio.h>
2
3 void  f (int  x)
4 {
5 printf („%d\n”, x);
6 }
7
8 void f (double  x)
9 {
10 printf („%g\n”, x);
11 }



Rysunek 7.3 Dwie funkcje f()

C++ używa takiego samego procesu linkowania jak C, ale unika takich błędów poprzez  wykonywanie
maglowania nazw lub modyfikowanie symbolu używając etykiety funkcji. W ten sposób C używał również
maglowania nazw. Dodawał podkreślenie do nazwy funkcji C kiedy tworzył etykietę dla funkcji. Jednakże, C
będzie maglował nazwy  obu funkcji na Rysunku 7.3 w ten sam sposób i stworzy błąd. C++ używa bardziej
wyrafinowanego procesu maglowania, który tworzy dwie różne etykiety dla funkcji. Na przykład, pierwsza
funkcja z rysunku 7.3 będzie powiązana przez DJGPP z etykietą _f_Fi  a druga funkcja, _f_ Fd . Unikamy
błędów linkera.
Niestety nie jest to standard dla maglowania nazw w C++ i różne kompilatory w różny sposób maglują nazwy.
Na przykład Borland C++ będzie używał etykiet @f$qi i @f$qd dla funkcji z rysunku 7.3 Jednakże, zasady nie
są całkowicie przypadkowe. Maglowanie nazw koduje sygnaturę funkcji. Sygnatura funkcji jest zdefiniowana
przez kolejność i typ jej parametrów. Zauważ, że funkcja, która pobiera pojedynczy argument int ma i na końcu
swojej maglowanej nazwy (dla obu DJGPP i Borlanda) a ta która pobiera argument double ma d na końcu jej
zmaglowanej nazwy. Jeśli była funkcja nazwana f prototypem:
void f ( int x, int y, double z);

DJGPP zmagluje nazwę do _f _Fiid a Borland do @f$qiid.
Typ zwracanej wartości nie jest częścią sygnatury funkcji i nie jest kodowana w jej zmaglowanej

nazwie. Ten fakt wyjaśnia zasadę przeładowania w C++. Tylko funkcje których sygnatury są unikalne mogą być
przeładowane. Jak widzisz, jeśli dwie funkcje o tej samej nazwie i sygnaturze są zdefiniowane w C++, tworzą
taką samą zmaglowaną nazwę i tworzą błąd linkera.
Domyślnie, wszystkie funkcje w C++ mają zmaglowane nazwy, nawet te ,które nie są przeładowywane. Kiedy
kompilujesz plik, kompilator nie ma jak sprawdzić czy funkcja jest przeładowana czy też nie, więc magluje
wszystkie nazwy. Faktycznie,  również magluje również nazwy zmiennych globalnych  przez zakodowanie typu
zmiennej w podobny sposób jak sygnaturę funkcji a zatem, jeśli definiujesz zmienną globalną w jednym pliku
jako pewien typ a potem próbujesz użyć jej w innym pliku jako zły typ, linker wytworzy błąd. Ta
charakterystyka C++ jest znana jako bezpieczne łączenie typów. To również  ujawnia inny typ błędu,
wewnętrznie sprzeczne prototypy. To występuje kiedy definicja funkcji w jednym module nie zgadza się z
prototypem używanym przez inny moduł. W C może to być  problem trudny do  zdebuggowania. C  nie
wyłapuje takich błędów. Program będzie skompilowany i zlinkowany, ale będzie miał niezdefiniowane
zachowanie ponieważ kod wywołujący będzie odkładał różne typy na stos niż oczekuje funkcja. W C++, będzie
wywołany błąd.

Kiedy kompilator C++  rozbiera gramatycznie wywołanie funkcji, szuka funkcji dopasowującej
przeglądając typy argumentów przekazywanych do funkcji. Kiedy znajdzie dopasowaną tworzy CALL
poprawnej funkcji  używając zasad maglowania nazw kompilatora

Ponieważ różne kompilatory używają różnych zasad maglowania nazw, kod C++ skompilowany przez
różne kompilatory może nie być zdolny do zlinkowania razem. Fakt ten jest ważny kiedy rozpatrujemy
zastosowanie wstępnie skompilowanej biblioteki C++! Jeśli życzymy sobie napisać funkcję w asemblerze, która
będzie używana z kodem C++, musi znać zasady maglowania nazw używanego kompilatora C++  (lub używać
techniki wyjaśnionej poniżej).

Przebiegły czytelnik może zapytać czy kod z rysunku 7.3 będzie działał jak tego oczekujemy. Ponieważ
C++ magluje nazwy wszystkich funkcji, wtedy funkcja printf będzie zmaglowana a kompilator nie stworzy
CALL do etykiety _printf. Jest to ważne zmartwienie! Jeśli prototyp printf był po prostu umieszczony na
szczycie pliku, to mogłoby się wydarzyć. Prototyp to:

int printf (const char *, ...);
GJGPP zmagluje to do _printf _FPCce. (F  dla funkcji, P dla wskaźnika, C dla stałej, c dla char a e dla ellipsis) .
To nie będzie wywołanie normalnej funkcji bibliotecznej C printf! Oczywiście ,musi być sposób aby kod C++
wywołał kod C. Jest to bardzo ważne ponieważ jest wiele użytecznego kodu napisanego w C. Dodatkowo w
spadku po C, C++ również pozwala na wywoływanie kodu asemblerowego stosując zwykłej konwencji
maglowania C.

C++ rozszerza słowo kluczowe extern pozwalając mu wyszczególnić, że funkcja lub zmienna globalna
jest modyfikowana przy zastosowaniu normalnej konwencji C. W terminologii C++, funkcja lub zmienna
globalna używają linkowania  C. Na przykład,

1 void f ( int &x) // & oznacza parametr referencyjny
2 { x++ ;}
3
4 int  main ()
5 {
6 int y=5;
7 f(y) //jest przekazywana referencja do y, nie ma &
8 printf („%d\n”, y); //wydruk 6!
9 return 0
10 }



Rysunek 7.4 : Przykład referencji
Deklaracja printf ma linkowanie C, używa prototypu:
extern „C” int printf ( const char *, ...);

Instruuje kompilator aby ni używał zasad maglowania nazw C++ do tej funkcji, ale zamiast tego używał zasad
C. Jednakże robiąc to funkcja printf może nie być przeładowana. Jest łatwiejszy sposób połączenia C++ i
asemblera, definiując funkcję używającą linkowania C a potem używając konwencji wywołania C.
Dla wygody C++ również pozwala linkować bloki funkcji i  zmiennych globalnych przez zdefiniowanie. Blok
jest określony przez nawiasy okrągłe
extern „C” {
/*linkowanie C zmiennych globalnych i prototypów funkcji*/
}
Jeśli przeanalizujemy pliki nagłówkowe ANSI C, które pochodzą  dzisiaj z kompilatorów C/C++, znajdziemy
coś takiego na górze każdego pliku nagłówkowego:

#ifdef  _cplusplus
extern „C” {
#endif
A podobna konstrukcja bliżej dna zawiera nawias końcowy. Kompilator C++ definiuje makro _cplusplus (z
dwoma podkreśleniami). Powyższy kawałek kodu  otacza cały plik nagłówkowy wewnątrz  bloku extern „C”
jeśli  plik nagłówkowy jest skompilowany jako C++, ale nie jeśli jest skompilowany jako C (ponieważ
kompilator C dałby błąd składniowy dla extern „C” ). Ta sama technika może być zastosowana przez
programistę do stworzenia pliku nagłówkowego dla podprogramu asemblerowego, który może być użyty albo z
C albo z C++.

7.2.2  Referencje
Referencje są nową cechą C++. Pozwalają one przekazywać parametry do funkcji bez wyraźnego

używania wskaźników. Na przykład rozważmy kod z rysunku 7.4. Rzeczywiście parametry referencyjne są
całkiem proste, podobnie jak wskaźniki. Kompilator ukrywa to przed programistą  (podobnie jak kompilator
Pascala implementuje parametry var jako wskaźniki). Kiedy kompilator generuje tłumaczenie języka
symbolicznego dla funkcji wywoływanej w linii 7, przekazuje adres y. Jeśli funkcja f była napisana w
asemblerze, będzie działać jak gdyby prototypem było:
void f (int *xp);
Referencje są wygodne ,a zwłaszcza użyteczne dla przeładowywania operatorów. Jest to inna cecha C++, która
pozwala zdefiniować znaczenie dla popularnych operatorów w strukturze lub klasie. Na przykład, popularnym
użycie, jest zdefiniowanie operatora plus (+) dla połączenia łańcuchów. A zatem jeśli a i b były łańcuchami, a+b
będzie zwracało połączenie łańcuchów a i b. C++ rzeczywiście będzie wywoływał funkcje, które to robią
(faktycznie, wyrażenia te  mogą być przepisane w funkcji jako operator +(a,b)). Dla wydajności, wygląda to jak
przekazywanie adresów łańcuchów zamiast przekazywanie ich przez wartość. Bez referencji mogło by top być
zrobione jako operator +(&a, &b), ale wymagałoby to napisania w składni operatora &+&b. Byłoby to
niewygodne i męczące. Jednak przez zastosowanie referencji, możemy napisać to jako a+b, co wygląda bardziej
naturalnie.

7.2.3 Funkcje inline

Funkcje inline są jeszcze inną cechą C++. Przypomnijmy z C, że napisanie makra do obliczania
kwadratów liczb może wyglądać jak poniżej:
#define SQR(x) ((x)*(x))
Ponieważ preprocesor nie rozumie C i  po prostu  robi zastąpienie, nawiasy są wymagane do obliczenia
poprawnego odpowiedzi w większości przypadków.. Jednakże nawet ta wersja nie da poprawnej odpowiedzi dla
SQR (x++).

Makra są używane ponieważ eliminują wykonywanie nadmiarowych wywołań funkcji  dla prostej
funkcji. Jak zademonstrowano rozdziale o podprogramach, wykonanie wywołania funkcji wymaga kilku
kroków. Dla bardzo prostej funkcji czas potrzebny do wywołania funkcji może być większy niż czas
rzeczywistego wykonania operacji  w funkcji! Funkcje inline są dużo bardziej przyjacielskim



Rysunek 7.5 : Przykład funkcji inline

Sposobem napisania kodu, który wygląda jak normalna funkcja ale nie robi CALL w powszechnym bloku kodu
Zamiast tego wywołujemy funkcję inline poprzez umieszczenie kodu, który wykonuje funkcja. C++ pozwala
funkcję uczynić inline poprzez umieszczenie słowa kluczowego inline przed definicją funkcji. Na przykład
rozważmy funkcję zadeklarowaną na rysunku 7.3. Wywołanie funkcji f w linii 10 robi normalne wywołanie
funkcji (w asemblerze, zakładając, że x jest adresem ebp-8 a y jest pod ebp-4):

1 push dword [ebp –8]
2 call _f
3 pop ecx
4 mov [ebp-4]. Eax

Jednakże wywołanie funkcji inline_f w linii 11 wygladałoby tak:

1 mov eax, [ebp –8]
2 imul eax, eax
3 mov [ebp-4], eax

W tym przypadku są dwie zalety inline’u. Po pierwsze, funkcja inline jest szybsza. Żadne parametry
nie są odkładane na stos, nie jest tworzona żadna ramka stosu i nie jest niszczona, nie ma żadnych skoków. Po
drugie wywołanie funkcji inline wymaga ,mniej kodu!. Ten ostatni punkt jest prawdą dla ostatniego przykładu,
ale nie dla wszystkich przypadków.

Rysunek 7.6 Prosta klasa C++

1 inline int   inline_f ( int  x)
2 { return  x*x}
3
4  int  f ( int  x)
5 {return  x*x }
6
7 int  main ()
8 {
9 int y, x=5;
10 y = f(x);
11 y = inline_f (x);
12 return 0;
13 }

1 class Simple {
2 public:
3     Simple (); //domyślny konstruktor
4          ~Simple (); //destruktor
5     int get_data () const //funkcje składowe
6     void  set_data ( int );
7 private:
8     int data; //dana składowa
9 };
10
11 Simple :: Simple ()
12 { data = 0; }
13
14 Simple :: ~Simple ()
15 { /* puste ciało */}
16
17 int Simple:: get_data ()  const
18 {return data;}
19
20 void    Simple :: set_data ( int x)
21 {data = x; }



Główną wadą inline’u jest to, ze kod inline nie jest linkowany więc kod funkcji inline musi być dostępny we
wszystkich plikach , których używamy. Poprzedni przykład kodu asemblerowego pokazuje to. Wywołanie
funkcji nie inline wymaga tylko znajomości parametrów  , typ wartości powrotu, konwencji wywołania i nazwy
etykiety  dla funkcji. Wszystkie te informacje są dostępne z prototypu funkcji. Jednakże używanie funkcji inline
wymaga znajomości całego kodu tej funkcji. Znaczy to, że jeśli jakaś część funkcji inline ulegnie zmianie,
wszystkie pliki źródłowe które używają tej funkcji muszą być rekompilowane. Przypomnij sobie, ze dla funkcji
nie inline, jeśli prototyp nie zmienił się pliki które używają tej funkcji nie musza być  rekompilowane. Ze
wszystkich tych powodów, kod dla funkcji inline jest zazwyczaj umieszczany w pliku nagłówkowym. Praktyka
ta jest przeciwstawna normalnym, trudnym i szybkim zasadom w C, które nigdy nie umieszczają instrukcji kodu
wykonywalnego w pliku nagłówkowym.

void set_data ( Simple * object, int x)
{

object  data = x;
}

Rysunek 7.7 Wersja C Simple::set_data()

1 _ set _ data __6Simplei: ;nazwa zmaglowana
2 push ebp
3 mov ebp, esp
4
5 mov eax, [ebp +8] ;eax  = wskaźnik do obiektu (this)
6 mov edx, [ebp+12] ;edx = parametr całkowity
7 mov [eax], edx ;dana jest pod offsetem 0
8
9 leave
10 ret

Rysunek 7.8 Dane wyjściowe kompilatora  Simple::set_data()

7.2.4 Klasy

Klasa C++ opisuje typ obiektu. Obiekt ma zarówno dane jak i funkcje. Innymi słowy, jest to  struct z
danymi i powiązanymi z nimi funkcjami. Rozważmy prostą klasę zdefiniowana na rysunku &.6. Zmienna typu
Simple wygląda podobnie jak normalny struct C z pojedynczym int jako składową. Funkcje nie są
przechowywane w pamięci w powiązaniu do struktury. Jednakże, funkcje składowe są różne dla innych funkcji.
Przekazują one parametr ukryty. Ten parametr jest wskaźnikiem do obiektu na którym działa funkcja składowa.

Rozważmy na przykład metodę set_data klasy Simple z rysunku 7.6. Została napisana w C. Przełącznik
–S w kompilatorze DJGPP (i również gcc i kompilatorze Borlanda) mówi kompilatorowi aby stworzył plik
asemblerowy zawierający odpowiednik w języku asemblera dla stworzonego kodu. Dla DJGPP i gcc plik
asemblerowy kończy się rozszerzeniem .s i niestety używa składni języka asemblera AT&T , który jest zupełnie
różny od składni NASM lub MASM. (Borland i MS generują plik z rozszerzeniem .asm używając składni
MASM). Rysunek 7.8 pokazuje dane wyjściowe DJGPP skonwertowane do składni NASM i dodanymi
komentarzami wyjaśniającymi cele instrukcji. W pierwszej linii zobaczmy, że metoda set_data jest powiązana ze
zmaglowana etykietą, która koduje nazwę metody, nazwę klasy i parametry. Nazwa klasy jest kodowana
ponieważ inne klasy mogą mieć metodę set_data a dwie metody muszą być powiązane z różnymi etykietami.
Parametry są kodowane żeby klasa mogła przeładować metodę set_data z innymi parametrami podobnie jak
normalna funkcja C++. Jednakże, różne kompilatory będą kodowały tą informację różnie w zmaglowanej
etykiecie.

Następnie w liniach 2 i 3 pojawia się znajoma funkcja wstępna. W linii 5 pierwszy parametr na stosie
jest przechowywany w EAX. To nie jest parametr x! Zamiast tego jest ukryty parametr, który wskazuje obiekt na
którym działa. Linia 6 przechowuje parametr x w EDX a linia 7 przechowuje EDX w podwójnym słowie, które
wskazuje EAX. Jest to dana składowa obiektu Simple będącego w działaniu, która będąc jedynie daną w klasie
jest przechowywana pod offsetem 0 w strukturze Simple.

Przykład



Ta sekcja używa idei z rozdziału o tworzeniu klas C++, który przedstawia liczby całkowite bez znaku o
dowolnych rozmiarach. Ponieważ liczba całkowita może być każdego rozmiaru  może być przechowywana w
tablicy liczb całkowitych bez znaku (podwójne słowa).Może być to wykonane poprzez dynamiczną alokację .
Podwójne słowa są przechowywane w porządku little endian (tj. najmniej znaczące podwójne słowo jest pod
adresem 0) Rysunek 7.9 pokazuje definicję klasy Big_int. Rozmiar Big_int  jest mierzona poprzez rozmiar
tablicy unsigned, która  jest używana do przechowywania jej danych. Składowa klasy  size_data jest powiązana
z offsetem zero a składowa number z offsetem 4.

Upraszczając ten przykład, tylko instancja obiektu o tym samym rozmiarze tablicy może być dodana
lub odjęta od każdej z nich.

Klasa ma trzy konstruktory : pierwszy (linia 9) inicjalizuje instancje klasy poprzez użycie normalnej
liczby całkowitej bez znaku, drugi (linia 18) inicjalizuje instancję poprzez użycie łańcucha, który zawiera
wartość heksadecymalną. Trzeci konstruktor (linia 21) jest konstruktorem kopiującym.

Ta dyskusja skupia się na tym jak dodać lub odjąć działające operatory

Rysunek 7.9 Definicja klasy Big_int

1 class  Big_int {
2 public:
3 /*
4 * Parametry:
5 * size – rozmiar wyrażenia całkowitego jako liczba zwykłych int’ów bez znakowych
6 *
7 * initial _ value – wartość inicjalizująca Big_int jako zwykły bez znakowy int
8 */
9 explicit  Big_int (size_t  size,
10 unsigned initial _ value = 0);
11 /*
12  * Parametry:
13  * rozmiar – rozmiar wyrażenia całkowitego jako zwykła liczba int bez znaku
14  *
15  * initial _ value – wartość inicjalizująca Big_int jako łańcuch przechowujący
16  * reprezentację heksadecymalną
17  */
18 Bi_int (size_t size,
19 const char * initial – Value);
20
21 Big_int  (const Big_int & big_int_to_copy);
22 ~Big_int()
23
24 // zwracany rozmiar Big_int
25 size_t  size () bconst;
26
27 const Big_int & operator = ( const Big_int & big_int_to_copy );
28 friend Big_int operator  + ( const Big_int & op1,
29     const Big_int & op2);
30 friend  Big_int opertor  - ( const Big_int & op1,
31   const Big_int & op2);
32 freind bool operator ==( const  Big_int & op1,
33 const Big_int & op2);
34 friend boo; operator < (const Big_int & op1,
35             const Big_int 7 op2);
36 friend  ostream & operator <<  (ostream &    os, 
37 const Big_int & op );
38 private:
39 size_t  size_ //rozmiar tablicy bez znakowej
40 unsigned * number_ //wskaźnik do tablicy bez znakowej trzymającej wartości
41 };



Rysunek 7.10 Kod arytmetyczny klasy Big_int

Ponieważ jest tak kiedy jest stosowany język asemblera. Rysunek 7.10 pokazuje  istotną część pliku
nagłówkowego dla tych operatorów. Pokazują one jak są ustawiane operatory przy wywołaniu podprogramu
asemblerowego. Ponieważ różne kompilatory używają radykalnie różnych zasad maglowania dla funkcji
operatorowych ,funkcje operatorowe inline są używane do ustawienia wywołań linkowania C podprogramów
asemblerowych.  Czyni to relatywnie łatwe przenoszenie na różne kompilatory i jest faktycznie bezpośrednim
wywołaniem.. Technika ta eliminuje również potrzebę wtrącania wyjątków do asemblera!
Dlaczego asembler nie używa tego tu wcale? Przypominam, ze przy wykonywaniu arytmetyki o zwiększonej
dokładności , przeniesienie musi być przesunięte od jednego podwójnego słowa  przez dodanie do następnego
znaczącego dworda.  C++  (i C) nie pozwala programiście uzyskać dostęp do flagi przeniesienia CPU.
Wykonanie dodawania może być zrobione poprzez niezależne przekalkulowanie flagi przeniesienia i warunkowe
dodanie jej do następnego dworda. Jest to dużo bardziej efektywne do napisania kodu w asemblerze kiedy flaga
przeniesienia może być dostępna i używamy instrukcji ADC, która automatycznie dodaje flagę przeniesienia co
ma większy sens.

Dla zwięzłości, tylko podprogram add_big_ints będzie omówiony tutaj. Poniżej mamy kod dla tego
podprogramu

------------------------------------------------------- big_math.asm --------------------------------------------------------------
1 segment    .text
2 global add_big_ints, sub_big_ints
3 %define size_offset  0
4 % define number_offset   4
5
6 %define  EXIT_OK. 0
7 %define  EXIT_OVERFLOW   1
8 %define  EXIT_SIZE_MISMATCH   2
9

1 //prototyp dla podprogramu asemblerowego
2 extern „C” {
3         int  add_big_ints (Big_int &   res,
4     const Big_int & op1,
5     const Big_int & op2);
6         int sub_big_ints ( Big_int &    res,
7     const Big_nt & op1,
8     const Big_int & op2);
9 }
10
11 inline Big_int operator + (const Big_int & op1, const Big-int & op2)
12 {
13       Big_int result (op1.size ());
14                 int  res = add_big_ints (result, op1, op2);
15       if (res ==1)   
16 throw Big_int :: Overflow ();
17 if (res ==2)
18 throw Big_int ::Size_mismatch ();
19       return result;
20 }
21
22 inline  Big_int operator -  ( const Big_int & op1, const big_int & op2)
23 {
24      Big_int  result (op1.size () );
25      int res = sub_big_ints ( result, op1, op2);
26      if (res ==1)
27 throw Big_int :: Overflow ();
28      if (res ==2)
29 throw Big_int ::Size_mismatch ();
30 return  result
31 }



10 ;parametry dla podprogramów dodawania i odejmowania
11 %define res ebp+8
12 %define op1 ebp+12
13 %define op2 ebp+16
14
15 add_big_ints:
16 push ebp
17 mov ebp, esp
18 push ebx
19 push esi
20 push edi
21 ;
22 ;pierwsze ustawienie esi aby wskazywało na op1
23 ;                                  edi aby wskazywało na op2
24 ;        ebx aby wskazywało na res
25 mov esi, [op1]
26 mov edi, [op2]
27 mov ebx, [res]
28 ;
29 ; uczynienie aby wszystkie 3 Big_int’y miały ten sam rozmiar
30 ;
31 mov eax, [esi+ size_offset]
32 cmp eax,[edi + size_offset]
33 jne sizes_not_equal ;op1.size_ != op2.size_
34 cmp eax, [ebx+size_offset]
35 jne sizes_not_equal ;op1.size_ != res.size_
36
37 mov ecx, eax ;ecx = rozmiar Big_int’ów
38 ;
39 ;teraz, ustawiamy rejestry aby wskazywały na  odpowiednie tablice
40 ; esi = op1.number_
41 ; edi = op2.number_
42 ; ebx = res.number_
43 ;
44 mov ebx,[ebx+number_offset]
45 mov esi, [esi+number_offset]
46 mov edi, [edi = number_offset]
47
48 clc ; zerowanie flagi przeniesienia
49 xor edx, edx ;edx = 0
50 ;
51 ;dodatkowa pętla
52 add_loop:
53 mov eax, [edi+4*edx]
54 adc eax, [esi+4*edx]
55 mov [ebx + 4*edx], eax
56 inc edx ;nie zmienia flagi przeniesienia
57 loop add_loop
58
59 jc overflow
60 ok._done:
61 xor eax, eax ;zwracana wartość = EXIT_OK
62 jmp done
63 overflow:
64 mov eax, EXIT_OVERFLOW
65 jmp done
66 sizes_not_eqyual:
67 mov eax, EXIT_SIZE_MISMATCH
68 done:
69 pop edi



70 pop esi
71 pop ebx
72 leave
73 ret
--------------------------------------------------------- big_math.asm ------------------------------------------------------------

Na szczęście, większość tego kodu powinna być prosta do odczytania teraz. Linie od 25 do 27 przechowują
wskaźniki do obiektu Big_int przekazane do funkcji w rejestrach. Pamiętamy, że referencje są w rzeczywistości
wskaźnikami. Linie 31 do 35 sprawdzają aby upewnić się, że rozmiaru trzech obiektów tablicowych są takie
same (zauważ, że offset size_ jest dodawany do wskaźnika aby uzyskać dostęp do danej składowej) Linie 44 do
46  modyfikują rejestry wskazujące tablicę używaną przez właściwy obiekt zamiast sam obiekt. (Znowu, offset
składowej number_ jest dodany jako wskaźnik obiektu).

Pętla w liniach 52 do 57 dodaje liczby całkowite przechowywane w tablicach razem poprzez dodanie
najmniej znaczącego dworda najpierw, potem następnego najmniej znaczącego dworda itd. Dodawanie musi być
zrobione w tej sekwencji dla arytmetyki o zwiększonej precyzji (zobacz sekcja 2.1.5) Linia  59 sprawdza
przepełnienie, przy przepełnieniu będzie ustawiona flaga przeniesienia przez ostatnio dodany bardziej znaczący
dword. Ponieważ dwordy w tablicy są przechowywane w porządku little endian ,pętla zaczyna się na początku
tablicy i przesuwa od początku w kierunku końca.

Rysunek 7.111 pokazuje krótki przykład zastosowania  klasy Big_int. Zauważ, że stałe Big_int muszą
być wyraźnie zadeklarowane jak w linii 16. Jest to konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze nie ma
konstruktora konwersji, który  skonwertowałby unsigned int do Big_int. Po drugie, tylko Big_int’y o tym samym
rozmiarze mogą być dodawane. Czyni to konwersję problematyczną, ponieważ byłoby trudno poznać jaki
rozmiar skonwertować na jaki. Bardziej wyrafinowana implementacja klasy pozwoliłaby każdemu rozmiarowi
być dodanym do każdego innego rozmiaru. Autor nie życzył sobie aby komplikować ten przykład przez
implementowanie tego tu. (Jednak, zachęca czytelnika do zrobienia tego).
7.2.5  Dziedziczenie i polimorfizm

Dziedziczenie pozwala jednej klasie dziedziczyć dane i metody z innej klasy. Na przykład
rozważmy kod z rysunku 7.12. Pokazuje on dwie klasy, A i B, gdzie klasa B dziedziczy z A. Dane wyjściowe z
programu:
Rozmiar z a:  4  Offset ad: 0
Rozmiar z b: 8   Offset ad: 0   Offset bd : 4
A::m()
A::m()

1 #include „big_int.hpp”
2 #include <iostream>
3 using namespace  std;
4
5 int main ()
6 {
7 try {
8 Big_int  b(5, „800000000a00b”);
9 Big_int  a(5, „8000000010230”);
10 Big_int  c = a+b;
11 cout << a << „+” << b << „=” <<c<< endl;
12 for ( int i=0; i <2; i++) {
13    c = c +a;
14    cout << „ c = „ <<c <<endl;
15 }
16 cout<<”c-1 = „<<c – Big_int(5,1)<<endl;
17 Big_int  d(5, „12345678”);
18 cout << „d = „<<d <<endl;
19 cout <<”c ==d”<<(c==d) <<endl;
20 cout<<”c>d”<< (c>d)<< endl
21 }
22 catch ( const cgar * str) {
23      cerr << „Złąpane: „<<str<<endl;
24 }
25 catch (Big_int::Overflow) {
26       cerr< < „Przepełnienie”<<endl;
27 }
28 catch (Big_int::Size_mismatch) {
29       cerr<< „Size mismatch”<< endl;
30 }
31 return  0
32 }



Rysunek 7.11 Proste użycie Big_int

Rysunek 7.12 : Proste dziedziczenie

Rysunek 7.13: Kod asemblerowy  dla prostego dziedziczenia

1 #include <cstddef>
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 class A {
6 public:
7 void  _cdecl  m.() { cout << „A::m.()” <<endl;}
8 int  ad;
9 };
10
11 class B : public A {
12 public:
13 void _cdecl  m.() {cout <<”B::m.()”<<endl;}
14 int  bd;
15 };
16
17 void f (A * p)
18 {
19    p ad =5;
20        p  m.();
21 }
22
23 int  main()
24 {
25 A  a;
26 B  b;
27 cout << „Rozmiar a: „<< sizeof (a)
28         << „Offset ad :” << offsetof(A, ad)<<endl;      
29 cout <<” Rozmiar b: „<<sizeof(b)
30          <<”Offset ad: „<<offsetof(B,ad)
31         <<”Offset bd”<<offsetof(B, bd)<<endl  
32 f(&a);
33 f(&b);
34 return  0;
35 }

1 _ f _FP1A: ;funkcja maglowania nazw
2 push ebp
3 mov ebp, esp
4 mov eax, [ebp+8] ;eax wskazuje obiekt
5 mov dword [eax], 5 ;używamy offsetu 0dla ad
6 mov eax, [ebp+8] ;adres obiektu przekazywany do A::m.()
7 push eax
8 call _ m. _1A ;metpoda maglowania nazwy dla A::m.()
9 add esp, 4
10 leave
11 ret



7.14: Dziedziczenie polimorficzne

Zauważ, że dana ad obu klas (B dziedziczy z A) mają taki sam offset. Jest to ważne ponieważ funkcja f może
przekazywać wskaźnik albo do obiektu A albo innego obiektu typu pochodnego (tj. dziedziczącego z ) A.
Rysunek 7.13 pokazuje  kod asemblerowy dla funkcji (wygenerowany przez gcc).

Zauważ, że metoda A wywołuje dane wyjściowe dla obu obiektów a i b. W asemblerze możemy
zobaczyć, że wywołania A::m() jest ustalone w funkcji. Dla prawdziwego programowania zorientowanego
obiektowo, wywoływana  metod powinna zależeć od tego jaki typ obiektu jest przekazywany do funkcji. To jest
znane jako polimorfizm. C++ domyślnie wyłącza tą cechę. Używamy do tego słowa kluczowego virtual.
Rysunek 7.14 pokazuje jak mogą być zmieniane dwie klasy.. Żaden inny kod nie musi być zmieniany,
Polimorfizm

1 ?f@@YAXPAVA@@@Z
2 push ebp
3 mov ebp, esp
4
5 mov eax,[ebp+8]
6 mov dword  [eax+4], 5 ;p ad = 5;
7
8 mov ecx, [ebp+8] ;ecx = p
9 mov edx, [ecx] ;edx = wskaźnik do vtable
10 mov eax, [ebp+8] ;eax = p
11 push eax ;odłożenie wskaźnika „this”
12 call dword [edx] ;wywołanie pierwszej funkcji w vtable
13 add esp, 4 ; wyczyszczenie stosu
14
15 pop ebp
16 ret

Rysunek 7.15: Kod asemblerowy dla funkcji f()
może  być implementowany na wiele sposobów. Niestety implementacja gcc jest w fazie przejściowej, kiedy to
piszę, i stanie się bardziej skomplikowany niż implementacja inicjalizacji. W interesie uproszczenia tego
omówienia, autor tylko przedstawi implementacje polimorfizmu, które Windows opiera na używanych
kompilatorach Borlanda i Microsoftu. Ta implementacja nie zmienia się od lat i prawdopodobnie nie zmieni się
w najbliższej przyszłości.

Z tymi zmianami dane wyjściowe programu zmienią się:

Rozmiar z a: 8    Offset ad: 4
Rozmiar z b: 12  Offset ad: 4   Offset bd: 8
A::m()
B::m()

Teraz drugie wywoanie f wywołuje metodę B::m() ponieważ jest przekazywany  obiekt B. Nie jest to jednakże
jedyna zmiana. Rozmiar A to teraz 8 (b 12). Również offset ad jest 4 a  nie 0. Co jest pod offsetem 0?Odpowiedź
na to pytanie łaczy się z tym jak zaimplementować polimorfizm.

Klasa C++, która ma metody wirtualne jest dana w dodatkowym ukrytym polu, które jest wskaźnikiem
do tablicy wskaźników metod. Tablica ta jest często nazywana vtable. Dla  klas A i B ten wskaxnik jest
przechowywany pod offsetem 0.

1 class A {
2 public:
3          virtual void  _cdecl  m.() { cout<< „A::m.()” << endl;]
4          int ad
5 };
6
7 class B : public A {
8 public:
9          virtual  void _cdecl m.() { cout << „B::m.()” << endl;}
10          int bd;
11 };



Rysunek 7.16 Bardziej złożony przykład

                                                                     0 Vtablep                                          0 &b::m1 ()

                                                                     4 ad                                         4 &a::m2 ()

                                                                     8 bd vtable

b1

Rysunek 7.17 Wewnętrzna reprezentacja b1

Kompilatory pod Windows zawsze odkładają ten wskaźnik na początek klasy na szczycie drzewa dziedzicenia.
Patrząc na kod asemblerowy (rysunek 7.15) generowany dla funkcji f ( z rysunku 7.12) dla wersji metod
wirtualnych programu, zauważysz, że wywołanie metody m nie jest do etykiety. Linia 9 znajduje adres vtable
dla obiektu. Adres obiektu jest odkładany na stos w linii 11. W linii 12 wywołujemy metodę wirtualna poprzez

1 class A {
2 public:
3 virtual void  _cdecl  m1() { cout << „A::m1()”<< endl; }
4 virtual  void  _cdecl m2() { cout <<”A::m2()” << endl;}
5 int   ad
6 };
7
8 class B : public A {               /B dziedziczy m2 z A
9 public:
10 virtual  void  _cdecl  m1() { cout << „B::m1()” << endl;}
11 int  bd;
12 };
13 /*drukowanie vtable danego obiektu*/
14 void print_vtable (A*pa)
15 {
16 //p traktuje pa jako tablicę podwójnych słów
17 unsigned *  p = reinterpret_cast < unsigned  *>(pa);
18 //vt traktuje vtable jako tablicę wskaźników
19 void ** vt = reinterpret_cast<void  **>(p[0]);
20 cout <<hex<< „adres vtable =” << vt <<endl
21 for (int i=0; i < 2; i++)
22 cout << „dword „<<i<<” : „<< vt[i] <<endl;
23
24 //wywołanie wirtualnej funkcji w EXTREMELY
25 void (*m1func-pointer)(A*); //funkcja zmiennej wskaźnikowej
26 m1func_pointer = reinterpret_cast<void (*)(A*)>(vt[0]);
27 m1func_pointer(pa) //wywołanie metody m1 poprzez funkcję wskaźnika
28
29 void (*m2func_pointer)(A*) //funkcja zmiennej wskaźnikowej
30 m2func_pointer = reinterpret_cast<void (*)(A*) > (vt[1]);
31 m2func_pointer(pa);
32 }
33
34 int  main ()
35 {
36 A  a;  B  b1;  B  b2;
37 cout << „a: „ <<endl print_vtable(&a);
38 cout <<”b1: „<<endl print_vtable(&b1);
39 cout <<” b2: „ << endl print_vtable(&b2);
40 return 0
41 }



odgałęzienie do pierwszego adresu w vtable. To wywołane nie uzywa etykiety, odgałęzia się do adresu kodu
wskazywanego przez EDX. Ten typ wywołania jest przykładem późnego wiązania. Opóźnienie późnego
wiązania decyduje jaka metoda jest wywoywana dopóki kod jest uruchomiony. Pozwala to kodowi wywołać
włąściwą metodę dla obiektu. Normalny przypadek (Rysunek 7.13) ustalonego wywołania dla pewnych metod
jest nazywana wczesnym wiązaniem (ponieważ tu metoda jest ogranioczona wcześniej, w czasie kompilacji)

Uwazny czytelnik byłby zdziwiony dlaczego metody klasy z Rysunku 7.14 sa wyraźnie zadeklarowane
przy uzyciu konwencji wywołania C poprzez użycie słowa kluczowego _cdecl. Domyślnie Microsoft używa
innych konwencji wywołania dla metod klasy C++ niż standardowa konwencja C. Przekazując wskaźnik do
obiektu działąmy przez metodę w rejestrze ECX zamaist używać stosu. Stos jest używany przez inne parametry
metody. Modyfikator _cdecl mówi o używaniu standardowej konwencji wywołania C. Borland C++ używa
domyślnie konwencji wywoania C.

Następnie popatrz na odrobinę bardziej skomplikowany przykład  (Rysunek 7.16). W klasach A i B
każda ma dwie metody ;m1 i m2. Pamiętaj ,że ponieważ klasa B nie zdefiniuje swojej własnej metody m2
dziedziczy ją z klasy A.Rysunek 7.17 pokazuje jak obiewkt b pojawia się w pamięci  Rysunek 7.18 pokazuje
dane wyjściowe programu. Po pierwsze popatrz na adres vtable dla każdego obiektu.. Adresy obiektu B są takie
same a zatem dzielą tą samą vtable

Rysunek 7.18 :Dane wyjściowe programu z rysunku 7.16
 Vtable jest właściwością klasy a nie obiektu (jak dana składowa static) Następnie popatrz na adresy w vtables.
Patrząc  na wyjście asemblera, możemy określić, że wskaźnik  metoady  m1 jest pod offsetem 0 (lub dword 0) a
m2 pod offsetem 4 (dword 1). Wskaźniki metody m2 są takie same dla vtables klasy A i B ponieważ klasa B
dziedziczy metodę m2 z klasy A.
Linie  25 do 32 pokazuja jak można wywołać funkcję wirtualna przez odczytanie  jej adresu z vtable dla
obiektów. Adres metody jest przechowywany we wskkaźniku funkcji typu C jako wyraźny ten wskaźnik. Z
wyjściem w rysunku 7.18 możemy zobaczyc ,że to działa. Jednak proszę, nie pisz takiego kodu jak ten! Jest to
tylko ilustracja jak metody wirtualne stosują vtable.

Jest kilka praktycznych lekcji płynących z tego. Jednym ważnym faktem jest to, że musisz być bardzo
ostrożny kiedy odczytujesz i zapisujesz zmienne klasy do pliku binarnego.Ten sam problerm może wystąpić w C
w strukturach, ale w C, struktury mają wskaźniki w nichj jeśli programista wyraźnie włozy je. Nie ma
oczywistych wskaźników xzdefiiowanych a\w klasach albo A albo B.

Ponownie, ważne jest uświadonmić sobie, że różne kompilatory różnie implementują metody wirtualne.
W Windows, klasa obiektów COM (model obiektów składowych) uzywa vtables do implementacji interfejsu
COM. Tylko kompilatory, które implementuja metody wirtualne vtable jak Microsoft nie tworzą klas COM. To
dlatego Borland  używa takiej samej  implementacji jak Microsoft i jednym z powodów dlaczego gcc nie może
być używany do tworzenia klas COM.

Kod dla metod wirtualnych wygląda dokładnie jak dla nie wirtualnych. Tylko kod,który je wywołuje
jest inny. Jeśli kompilator może być absolutnie pewny jaka metoda wirtualna będzie wywołana, może
zignorować vtable i wywołąć metodę bezpośrednio (np. używając wczesnego wiązania)

7.2.6 Inne cechy C++

a:
adres vtable = 004120E8
dword 0:  00401320
dword 1:  00401350
A:: m1 ()
A:: m2 ()
b1:
adres vtable = 004120F0
dword 0:  004013A0
dword 1:  00401350
B ::m1 (0
B:: m2 ()
b2:
adres vtable = 004120F0
dword 0: 004013A0
dword 1: 00401350
B :: m1 ()
A :: m2 ()



Praca z innymi cechami C++ (np. Run Time Type Information, obdsługa wyjątków i wielokrotne
dziedziczenie) wychodzą poza zakres tego tekstu. Jeśli czytelnik życzy sobie poznać wiecej szczegółów
zaprasam do przestudiowania The Annotated C++ Reference Manual  Ellis i Stroustrupa i  The Design and
Evolution of C++ Stroustrupa.

Dodatek A

Instrukcje 80x86

A1. Instrukcje dla liczb zmienno przecinkowych

Sekcja ta wyszczególnia i opisuje działanie i formaty instrukcji dla liczb nie – zmienno przecinkowych
rodziny CPU 80x86 Intela.

Formaty używają następujących skrótów:

R - rejestr ogólnego przeznaczenia
R8 - rejestr 8 bitowy
R16 - rejestr 16 bitowy
R32 - rejestr 32 bitowy
SR - rejestr segmentowy
M. - pamięć
M8 - bajt
M16 - słowo
M32 - podwójne słowo
I - wartość bezpośrednia

Może wystąpić kombinacja dla wielu operandów instrukcji. Na przykład format R, R znaczy, że instrukcja
pobiera dwa operandy rejestru. Wiele z dwu operandowych instrukcji pozwala na takie same operandy. Skrót O2
jest używany do przedstawiania tych operandów: R,R R,M. R,I  M,R  M.,I . Jeśli 8 bitowy rejestr lub pamięć
może być użyty jako operand, jest używany jako skrót R/O2.

Tablica również pokazuje jak na różne bity rejestru FLAGS  wpływa każda instrukcja. Jeśli kolumna
jest pusta, nie wpływa to na odpowiedni bit. Jeśli bit jest zawsze zmieniany konkretną wartością, w kolumnie
jest pokazywane albo 1 albo 0 .Jeśli bit jest zmieniany wartością, która zależy od operandu instrukcji, w
kolumnie jest umieszczane C. W końcu, jeśli bit jest modyfikowany w jakiś niezdefiniowany sposób, w
kolumnie pojawia się ?. Ponieważ jedynymi instrukcjami, które zmieniają flagę kierunku są  CLD i STD. nie jest
wymieniona w kolumnie FLAGS









A2 Instrukcje zmienno przecinkowe



W tej sekcji jest opisanych wiele z instrukcji koprocesora arytmetycznego 80x86. Są również opisane
krótko działania instrukcji. Zachowana przestrzeń, informacja o tym czy instrukcja zdejmuje dane ze stosu nie
jest podana w tym opisie.

Format kolumny pokazuje jaki typ operandu może być użyty z każdą instrukcją. Są używane poniższe
skróty:

STn - rejestr koprocesora
F - liczba o pojedynczej precyzji w pamięci
D - liczba o podwójnej precyzji w pamięci
E - liczba o podwyższonej precyzji w pamięci
I16 - Słowo całkowite w pamięci
I32 - Podwójne słowo całkowite w pamięci
I64 - Poczwórne słowo w pamięci

Instrukcje wymagające Pentium Pro lub lepszego są zaznaczone gwiazdką (*)




	prog.pdf
	jezykassembera

