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Důležité –česká nápověda a české prostředí Easy Code. 
1. Otevřete složku  Help v Easy Code. 

2. Proveďte zálohování souborů EasyCode.chm a EasyCode.chw  

3. Stáhněte si soubor Help.7z 

4. Rozbalte soubor a do složky Help  nahrajte stažené rozbalené soubory EasyCode.chm a EasyCode.chw  

5. Nahrajte si poslední verzi Easy Code. 

6. Zkopírujte soubor ECCzeCZ.ige do složky Language. (je též ve složce Help.7z) 

7. Nastavte české prostředí  Tools  Seetings --> General  Language  na Czec 

8. České prostředí bude fungovat od verze 2.02.0.0011 

9. V dalších verzích Easy Code bude automaticky doplněno. 

Bezejmená návěští. 
 
Definujı se pomocí konstrukce: 
@@: a   odkazovat se dají jen nejbližší  předchozí  pomocí  @b (back) a nejbližší následující  
pomocí  @f (forward). Smyslem těchto konstrukcí  je zbavit se či alespoň  minimalizovat výskyt 
pojmenovaných návěští. 
 
@@:  příkaz 
. . . 
Jmp @a 
. . . 
l o o p @b 
……. 
@a:  příkaz 
 
Exivalentní: 
 
Skok1: příkaz 
. . . 
Jmp skok2 
. . . 
l o o p  skok1 
……. 
skok2:  příkaz 
 

Statické a dynamické knihovny (lib a dll). 
Knihovny soubor.dll výrazným způsobem usnadňují vývoj a ladění softwaru. Namísto opětné kompilace velkého 
souboru .exe stačí znovu zkompilovat malou knihovnu *.dll . Také můžeme simultárně přistupovat  z několika 
spustitelných souborů, toto zdokonaluje multitasking. 
Při připojení  knihovny  můžeme používat dva způsoby linkování 

 statické – brzká ranní vazba  výstupní soubor *.lib 

 dynamické – pozdní vazba výstupní soubor *.dll 

http://www.zpavlu.cz/assembler/Help.7z
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U statického linkování linker zkopíruje část kódu knihovny přímo do souboru *.exe. Při dynamickém linkování jsou 
soubory knihovny připojovány za běhu programu, kód knihovny se nekopíruje.  
Možné způsoby jsou znázorněny na obrázku 42. 
 

 
Obrázek 42 

 
Podrobný popis knihoven *.dll si můžete nastudovat zde. 
Knihovny *.dll můžeme používat jak v programech assembleru, tak i v programech na příklad C++, C#  beze změny 
operačního kódu. 

Statické knihovny soubor.lib 
 
Statická knihovna tvoří s přeloženým programem kompaktní celek. Statické knihovny tvoří alternativu 
k dynamickým knihovnám dll.  

 Výhoda jeden exe soubor. 

 Nevýhoda  společné linkování s exe souborem. 
 
Statické knihovny jsou dobré, ale mají jisté nevýhody. Pokud funkci z knihovny budete používat v mnoha 
programech, každý si ponese vlastní kopii. Výhoda je, že statická knihovna už pro běh programu není potřeba, 
nevýhoda je, že když najdete ve funkci chybu, musíte překompilovat každý program, který funkci používal. 
 

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/815065/what-is-a-dll
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Obrázek 43. 

 

 
Obrázek 44. 

 
Do ProjectDllstat.asm modulu  napíšeme jednoduchou funkci, která bude vracet hodnotu 100 viz obrázek 44. 
Ostatní nastavení necháme beze změn. Po kompilaci a překladu dostaneme ve složce Debug nebo Release dva 
soubory, *.asm soubor je kopií.  
 

 
Obrázek 45. 

Doplníme statickou knihovnu o smysluplnou funkci, zde jsem napsal funkci pro třídění DoubleWord pole. 
 
Funkce BubbleSort.   
 

.Const 
pomSize Equ 100 ;počet prvků pole, v reálném režimu bude měněn (400 byte) demo 
.Data? 
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.Data 
 
.Code 
;prototypy funkcí 
BubbleSort Proto :DWord,:DWord 
Pokus1 Proto 
 
;zkušební funkce 
Pokus1 Proc Public 
 Mov Eax, 100 
 Ret 
Pokus1 EndP 
 
BubbleSort Proc Public Uses Ebx Edi Esi pvstup:DWord, SizePole:DWord ;adresy vsupu i výstupu 
 Local tmpPole[pomSize]:DWord ;pomocná lokální proměnná 
     Mov Ecx, SizePole    ;počet prvků pole 
 Mov Ebx, Ecx 
 Mov Eax, [pvstup] 
 Lea Esi, [Eax]   ;adresa vstupního pole 
    Lea Edi, tmpPole   ;adresa pomocného pole 
 Cld    ;nuluje příznak směru zpracování řetězců 
 Mov Ax, Ds 
 Mov Es, Ax   ;proveďte ES = DS, ES se nemůže měnit 
 Rep Movsd    ;opakuj řetězcovou operaci, kopie vstupního pole do pomocného 
pole 
 
 Invoke Bubble_sort, Addr tmpPole, Ebx 
 
 Mov Ecx, Ebx   ;opačný postup změna edi a esi 
 Lea Esi, tmpPole 
 Mov Eax, [pvstup] 
 Lea Edi, [Eax] 
 Rep Movsd 
 
 Ret 
BubbleSort EndP 
 
Bubble_sort Proc Private Uses Ebx parr:DWord, cnt:DWord 
 ;používá esi,edx,ebx,eax,ecx, 
     Sub cnt, 1                  ; nastavte počet o 1 menší než počet prvků 
  lbl0: 
     Mov Esi, parr               ; načtení adresy pole do ESI 
     Xor Edx, Edx                ; nulovat příznak "změny" edx = 0H 
     Mov Ebx, cnt                ; nastavte počitadlo smyčky na počet prvků 
 
  lbl1: 
     Mov Eax, [Esi]              ; načte první pár čísel polí do registrů 
     mov ecx, [esi+4] 
     Cmp Eax, Ecx                ; srovnání, který je větší 
     jl lbl2                      
 
     Mov [Esi], Ecx              ; swap, pokud je první číslo větší 



Assembler 2. část 
 

7 
 

     mov [esi+4], eax 
     Mov Edx, 1                  ; Pokud je proveden jakýkoliv swap, nastavte změněný příznak 
 
  lbl2: 
     Add Esi, 4                  ; krok nahoru pro porovnání dalšího sousedního páru 
     Sub Ebx, 1                  ; snížení čítače 
     jnz lbl1 
     Test Edx, Edx             ; pokud je změněn příznak. edx beze změn mění příznaky 
     Jnz lbl0                        ; smyčka zpět, pokud je 
     ret 
 
Bubble_sort EndP 
End BubbleSort 

 
Pro kopírování z pole1 do pole2 jsem použil řetězovou funkci MOVS . Instrukce MOVS slouží k kopírování datové 
položky (bajt, slovo nebo dvojité slovo) ze zdrojového řetězce do cílového řetězce. Zdrojový řetězec je označen 
DS:ESI a cílový řetězec je označen ES: EDI. 
 

 
Obrázek 46. 

 
Popis algoritmu BubbleSort si můžeme najít na příklad zde.  

 

Vazba statické knihovny na konzolovou aplikaci. 
 

1. Nastavíme  Easy Code pro konzolovou aplikace pro X86 podle příkladu1 uvedeného v první části.  
2. Přidáme do aplikace soubor windows.inc. Project->Add include (inc) -> windows.inc 
3. Přidáme do aplikace soubor ProjectDllstat.lib. Project->Add Files ->  ProjectDllstat.lib 
4. Složka projektu je na obrázku 47. 

 

http://www.itnetwork.cz/navrh/algoritmy/algoritmy-razeni/algoritmus-bubblesort-probublavani-trideni-cisel/
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Obrázek 47. 

 
 
 
 
 
 

5. Explorer  projektu je na obrázku 48. 
 

 
Obrázek 48. 

 
 

6. Načtení souboru lib do konzolové aplikace je na dalším obrázku. 
 

 
Obrázek 49. 
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7. Vytvoříme prototypy funkcí, které budeme používat. 

 

 
Obrázek 50. 

 
Můžeme volat funkci uloženou ve statické knihovně.  Funkci voláme pomocí Invoke. 

 

 
Obrázek 51. 

 
Příklad konzolové aplikace  si můžete stáhnout Konzola4_32 
 

Řetězové operace pracují na jednom prvku řetězce. Prvek řetězce může být bajt, slovo nebo dvojité slovo. Řetězcové 
prvky jsou adresovány registry SI a DI (nebo ESI a EDI). Po každé operaci řetězce SI a / nebo DI (nebo ESI a / nebo EDI) 
jsou automaticky aktualizovány tak, aby ukazovaly na další prvek řetězce. Jestliže DF (směrový příznak) je nula, 
rejstříkové rejstříky jsou inkrementovány, jestliže DF je jeden, oni jsou zmenšeni. Množství přírůstku nebo snížení je 
1, 2 nebo 4 v závislosti na velikosti řetězce. Každá instrukce operace řetězce má krátké formuláře, které nemají 
operandy a používají SI a / nebo DI, když je typ kódu 16-bit, a ESI a / nebo EDI, když je typ kódu 32-bit. SI a ESI ve 
výchozích adresových datech v segmentu vybraném DS, DI a EDI vždy adresují data v segmentu vybraném ES.bpro 
bajtový prvek, wpro slovní prvek a dpro prvek dvojitého slova. Plná forma operace s řetězci vyžaduje operandy 
poskytující operátor velikosti a adresy paměti, kterými mohou být SI nebo ESI s předponou segmentu, DI nebo EDI 
vždy s předponou segmentu ES. 
 
Movs přenáší prvek řetězce, na který odkazuje SI (nebo ESI), na místo, na které odkazuje DI (nebo EDI). Velikost 
operandů může být bajt, slovo nebo dvojité slovo. Operand cíle by měl být paměť adresován DI nebo EDI, zdrojový 
operand by měl být paměť adresovaná SI nebo ESI s předponou segmentu. 
    mov byte [di], [si]; přenosový byt 
    movs slovo [es: di], [ss: si]; převést slovo 
    movsd  přenos dvojitého slova 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Konzola4_32.zip
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    cmps odečte prvek cílového řetězce od elementu zdrojového řetězce a aktualizuje příznaky AF, SF, PF, CF a OF, ale 
    nezmění žádný z porovnávaných prvků. Pokud jsou prvky řetězce stejné, ZF se nastaví, jinak se zruší. První operand 
    pro tuto instrukci by měl být zdrojovým řetězcovým prvkem adresovaným SI nebo ESI s libovolnou předponou  
    segmentu, druhý operand by měl být cílovým řetězcovým prvkem adresovaným DI nebo EDI. 
 
    Cmpsb  porovnat bajty 
    slovo cmps [ds: si], [es: di]; porovnat slova 
    cmps dword [fs: esi], [edi]; porovnat dvojitá slova 
    scas odečte prvek cílového řetězce z AL, AX nebo EAX (v závislosti na velikosti řetězce) a aktualizuje příznaky AF, SF, 
   ZF, PF, CF a OF. Pokud jsou hodnoty stejné, ZF se nastaví, jinak se zruší. Operand by měl být prvek cílového řetězce   
   adresovaný DI nebo EDI. 
 
    scas byte [es: di]; scan byte 
    scasw; skenovat slovo 
    scas dword [es: edi]; skenovat dvojité slovo 
    stos umístí hodnotu AL, AX nebo EAX do elementu cílového řetězce. Pravidla pro operand jsou stejná jako pro scas            
    instrukci. 
 
    lodsumístí prvek zdrojového řetězce do AL, AX nebo EAX. Operand by měl být zdrojovým řetězcovým prvkem 
    adresovaným SI nebo ESI s libovolnou předponou segmentu. 
 
    lods byte [ds: si]; zatížení bajt 
    lods slovo [cs: si]; načíst slovo 
    lodsd  načíst dvojité slovo 
    ins přenáší bajt, slovo nebo dvojité slovo ze vstupního portu adresovaného registrem DX do cílového řetězce.  
   Operand cíle by měl být paměť adresován DI nebo EDI, zdrojový operand by měl být registr DX. 
 
    Insb  vstupní bajt 
    ins slovo [es: di], dx; vstupní slovo 
    ins dword [edi], dx; vstup dvojité slovo 
    outs přenáší zdrojový prvek řetězce na výstupní port adresovaný registrem DX. Operandem určení by měl být   
    registr DX a zdrojový operand by měl být paměť adresovaná SI nebo ESI s libovolnou předponou segmentu. 
 
 
    výstupy dx, byte [si]  výstupní bajt 
    outsw; výstupní slovo 
    outs dx, dword [gs: esi]; výstup dvojité slovo 
 
Opakované předpony rep, repe/ repz, a repne/ repnzurčují opakovanou operaci řetězce. Pokud instrukce operace 
řetězce má předponu opakování, operace se provádí opakovaně, pokaždé s použitím jiného prvku řetězce. 
Opakování se ukončí, pokud je splněna jedna z podmínek předpony. Všechny tři předpony automaticky snižují CX 
nebo ECX registr (v závislosti na tom, zda instrukce pro provoz řetězce používá 16-bitové nebo 32-bitové adresování) 
po každé operaci a opakované přidružené operace, dokud CX nebo ECX není nula. repe/ repza repne/ repnzjsou 
používány výhradně s scasacmpsinstrukce (popsané níže). Když jsou tyto předpony použity, opakování další instrukce 
závisí také na nulovém příznaku (ZF) repea repzukončení provádění, když ZF je nula, repnea repnzukončení 
provádění, když je ZF nastaveno. 
 
    rep movsd; převést více dvojitých slov 
    repe cmpsb; porovnat bajty, dokud nejsou stejné 
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Tvorba vlastních API ve statické knihovně. 
 Pokud se podíváme na předchozí ukázky konzolových programů, vidíme, že valná většina funkcí se stále opakuje. 
Tyto funkce můžeme přesunout do statické knihovny a tuto můžeme přilinkovat k libovolnému programu. 

1. Nastavení kurzoru, barva textu a zobrazení textu. 
2. Zobrazení reálných čísel  
3. Výpis polí v registrech mmx a xmm. 

 
Nainstalujeme si statickou knihovnu Project5stat , tato bude obsahovat tři moduly asm  (toto jsem zvolil pro lepší 
přehled nainstalovaných funkcí). Knihovny vytvořena pro účely výuky. 
První modul Project5stat.asm  řeší tyto funkce: 

 Funkce na nastavení pozice kurzoru, barvy textu a výpisu textu. 

 Nastavení polohy kurzoru. 

 Zobrazení řetězce DoubleWord uloženého v paměti. 

 V tomto modulu jsou prototypy exportovaných funkcí. Musí být uloženy ve startovacím modulu. 
 

 
Obrázek 52. 

 
Druhý modul Modul1.asm řeší tyto funkce: 

 Převod a zobrazení reálného čísla Real4 a Real8. 

 Zobrazí  data double v registru Xmm1, po návratu funkce registr Xmm1 beze zmeny.  

 Zobrazí a vypíše  data float v registru Xmm1, po návratu funkce registr Xmm1 beze zmeny. 
Třetí modul Modul2.asm řeší tyto funkce: 

 Zobrazí data v registru mmx0 a to dekadicky i hexadecimálně pro Byte, Word, DoubleWord   a QuadWord. 
Každá funkce je řešena samostatně, z důvodu přehlednosti výuky. 

Stručný popis funkcí v Konzola5_32Stat. lib 
 

Set_Zobraz Proc Public OutHandle:DWord, X:DWord, Y:DWord, mColor:DWord, pText:DWord 
; OutHandle -> handle bufferu obrazovky konzoly, do které  budeme zapisovat 
;X, Y -> poloha kurzoru pro zápis 
;mColor -> barva písma 
;pText -> pointer na textový řetězec DB 
 
Set_Kurzor Proc Public OutHandle:DWord, X:DWord, Y:DWord 
;nastaví pouze kurzor bez barvy písma a textu 
 
ZobrazRetezecDD Proc Public pDdRetez:DWord, lengh:DWord 
; pDdRetez -> pointer na zobrazovaný řetězec DD 
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; lengh ->  počet prvků řetězce 
 
PrevodReal4 Proc Public Dat:Real4 
;Dat -> vstup reálného čísla ve formátu Real4 
;Výpis čísla na konzolu  
 
PrevodReal8 Proc Public Dat:Real8 
;Dat -> vstup reálného čísla ve formátu Real8 
;Výpis čísla na konzolu 
 
ZobrazRegistrXmmFloat Proc Public Uses Ecx Edx Ebx 
;Vypíše reálné číslo uložené v registru Xmm1 float na konzolu. 
 
ZobrazRegistrXmmDouble Proc Public Uses Ecx Edx Eax 
;Vypíše reálné číslo uložené v registru Xmm1 double na konzolu. 
 
ZobrazRegistrMmxDQH  
ZobrazRegistrMmxDDH  
ZobrazRegistrMmxDDD  
ZobrazRegistrMmxDWD 
ZobrazRegistrMmxDWH 
ZobrazRegistrMmxDBD  
ZobrazRegistrMmxDBH  
;Zobrazí data v registru mmx0, a to Byte, Word, DoubleWord a QuadWord  dekadicky nebo hexadecimálně.  

 
Důležitá poznámka.  
 

Pokud načteme pole dat do registru mmx nebo xmm jsou data v registru uložena takto: 
 
PoleDB  DB x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,….. 
Lea eax,PoleDB  ;načte adresu pole do eax 
Movq  mm0, [eax] ;načte bytové pole do registru  takto  -> x7,x6,x5,x4,x3,x2,x1,x0 
 
PoleDW DW x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,…… 
Lea eax, PoleDW ;načte adresu pole do eax 
Movq  mm0, [eax] ;načte wordové pole do registru  takto  -> x3,x2,x1,x0 
 
PoleDD  DD x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,…… 
Lea eax, PoleDD ;načte adresu pole do eax 
Movq  mm0, [eax + 8] ;načte DoubleWordové pole do registru  takto  -> x3,x2 
 
PoleDD  DD x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,…… 
Lea eax, [PoleDD + 8] ;načte adresu pole od x2 do eax 
Movq  mm0, [eax ] ;načte DoubleWordové pole do registru  takto  -> x3,x2 stejné jako předchozí 
 
PoleDQ  DQ x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,…… 
Movq  mm0, [PoleDQ ]  ;načte QuadWord  registru  takto  -> x0  
Movq  mm0, [PoleDQ + 8 ] ;načte QuadWord  registru  takto  -> x1  
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Vytvoříme konzolovou aplikaci a na  tuto navážeme statickou knihovnu Project5stat.lib  
 

 Budeme postupovat jako v předešlém příkladu. Zobrazíme si složku  Explorer . 
 

 
Obrázek 53. 

Načteme exportované funkce : 
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Obrázek 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vytvoříme prototypy exportovaných funkcí: 
 

 
Obrázek 55. 

 
Zobrazíme si prvky pole DD pomocí exportované funkce ZobrazRetezecDD  . 
Pro určení počtu prvlů pole používáme operator LengthOf   Popis zde.  

 

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/operator-lengthof?view=vs-2019
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Obrázek 56. 

 
Příklad konzolové aplikace  si můžete stáhnout Konzola5_32 

 
 
 
 
 
 
 
 

Malé odbočení, jak pracovat s registry procesoru – přesuny dat. 
 

Ukazka jak pracovat a realizovat přesuny mezi registry mmx a xmm.  
 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Konzola5_32.zip
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Dynamická knihovna x.dll -  vytvoření a stručný popis. 
 
Používání knihovny dll představuje metodu modularity za běhu programu. Nemusíme znovu kompilovat velký soubor 
exe, stačí nám rekompilovat pouze knihovnu dll. Dále existuje možnost přistupovat ke knihovně dll z několika 
spustitelných souborů a také je možnost z knihovny volat další soubory dll a to jak statické I dynamické. 
Jak budeme postupovat při vytváření knihovny dll. 
 

 
Obrázek 57. 

Po stisknutí tlačítka OK nám Easy Code vygeneruje základní část programu dynamické knihovny dll. Bude vypadat 

takto. 

 

Obrázek 58. 
 
Každá knihovna dll bude obsahovat vstupní bod (DllEntryPoint). Tento vstupní bod bude vždy stejný i když budeme 
knihovnu načítat implicitně nebo explicitně. Funkce v knihovně se též nebudou měnit.  
Vstupní funkce má tyto parametry: 

1. První parametr – Handle knihovny 
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2. Druhý parametr – důvod proč došlo k volání vstupní funkce 
3. Třetí parametr – je reserva pro budoucí použití 

 
Druhý parametr může nabývat následující hodnoty: 

1. DLL_PROCESS_ATTACH (EQU 1) informuje, že knihovna byla načtena do adresového prostoru 
2. DLL_PROCESS_DETACH (EQU 0) informuje, že knihovna byla odstraněna z adresového prostoru 
3. DLL_THREAD_ATTACH (EQU 2)  informuje, že proces vytváří nové vlákno 
4. DLL_THREAD_DETACH (EQU 3) informuje, že vlákno vytvořené aktuálním procesem bylo ukončeno. 

 
Upravíme naši testovací knihovnu dll. Knihovna bude obsahovat jednu exportovanou funkci pro zobrazení registru 
Xmm pro byte. Název exportovaných funkcí zapisujeme do souboru  Project6dll.def.  
Soubor upravíme takto: 
 

 
Obrázek 59. 

Pro účely testování doplníme funkci vstupního bodu takto: 
 

 

 
Obrázek 60. 

 
Doplnění o API funkci MessageBox je pouze pro účely testování.  
 
Dll knihovnu musíme doplnit pro importované funkce: 

 Project-> ADD Include (masm32.inc a windows.inc) 

 Project->ADD Library  (masm32.lib) 
 
 
 
Explorer našeho projektu bude vypadat takto. 
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Obrázek 61. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Properties (vlastnosti) budou nastaveny takto: 
 

 
Obrázek 61. 

 Procesor 686 nebo 686P 

 Alignmet (zarovnávání 16) může být nastaveno,  používáme 128 bitové registry i paměť. Zde si nejsem jistý 
zda musí být nastavená hodnota 16 pro X86, ale tímto nastavením nic nepokazíte.   

 
Exportovaná funkce jsou  dostatečně popsány v projektu a pro naši ukázku není podstatná. 
 
 

Načtení knihovny DLL implicitní  linkování pozdní vazba. 
Důležité soubor knihovny dll se musí nacházet bez ohledu na způsob linkování  knihovny .  

1. Adresář, ze kterého je program spouštěný.(soubor exe) 
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2. Aktuální adresář. 
3. Systémový adresář (lze jej zadat voláním API GetSystemDirectory). 
4. Adresař Windows (lze jej zadat voláním API GetWindowsDirectory). 

5. Adresáře, které jsou uvedeny proměnou prostředí PATH.  

6. Nastavíme  Easy Code pro konzolovou aplikace pro X86 podle příkladu1 uvedeného v první části.  
7. Přidáme do aplikace soubor windows.inc. Project->Add include (inc) -> windows.inc 
8. Přidáme do aplikace soubor masm32.inc Project->Add include (inc) -> masm.inc  
9. Přidáme do aplikace soubor masm32.lib Project->ADD Library  (masm32.lib) 

 

 
Obrázek 62 

 
10. Zkopírujeme soubor dll knihovny do složky release nebo debug podle nastavení 

 

 
Obrázek 63 

11. Okno properties je nastaveno (release) 
 

 
Obrázek 64 

 
Tvorba konzolové aplikace  byla dříve popsána zaměřím se pouze na načtení knihovny dll.  
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Pro načtení knihovny budeme potřebovat dvě API funkce: 

 LoadLibrary  popis zde. 

 GetProcAddress popis zde. 

 FreeLibrary  popis zde. 
 
.Data 

 ErrMsg   DB  "Cyba načtení knihovny Project6dll.dll", 0 
 libName   DB   "Project6dll.dll", 0 
 funkceName   DB  "ZobrazRegistrXmmDBi", 0 
 AppName  DB   "Load Library", 0 
 DllNotFound  DB   "Nelze načíst knihovnu Dll", 0 
 FunctionNotFound DB   "Funkce ZobrazRegistrXmmDB DD ? - Požadovaná funkce 
neexistuje.", 0 
 KonecProgramu  DB  "Siskni OK pro ukončení programu.", 0 
 suma   DB  "           +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +", 0AH, 0H 
 suma1   DB  "           =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =", 0AH, 0H 
 ;Bytové pole 1 a 2 
 dIn1DB1   DB  16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 12, 18, 10, 26, 25, 24, 23, 12, 31 
 dIn1DB2   DB  11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 59, 68, 87, 56, 45, 34, 38, 62, 11 
 

 
 

;načteme knihovnu dll a exportovanou funkci 
 Invoke LoadLibrary, Addr libName  ;načtení knihovny dll 
        .if eax==NULL    ;test, zda knihovna existuje? 
                Invoke MessageBox, NULL, Addr DllNotFound, Addr AppName, MB_OK 
        .else 
                mov hLib,eax 
                Invoke GetProcAddress, hLib, Addr funkceName ;vrací adresu exportované funkce 
                .if eax==NULL     ;test, zda existuje exportovaná funkce? 
                        Invoke MessageBox, NULL, Addr FunctionNotFound, Addr AppName, MB_OK 
                .Else 
                 Mov [ZobrazReg], Eax  ;adresa funkce zobrazení 
 
                 Invoke Set_Kurzor, Output_Handle, 0, 15 
  Lea Ebx, dIn1DB1 
  Push Ebx 
  Call [ZobrazReg] 
 
 
  Invoke Set_Kurzor, Output_Handle, 0, 16 
  Invoke StdOut, Addr suma 
 
  Lea Ebx, dIn1DB2 
  Push Ebx 
  Call [ZobrazReg] 
 
  Invoke Set_Kurzor, Output_Handle, 0, 18 
  Invoke StdOut, Addr suma1 
 
  Lea Ebx, dIn1DB1   ;adresa pole 1 
  Movdqu Xmm0, [Ebx]  ;pole1 do xmm0 
   Lea Edx, dIn1DB2   ;adresa pole 2 
  Movdqu Xmm1, [Edx]  ;pole2 do xmm1 
  Paddb Xmm0, Xmm1  ;součet pole1 + pole2 
  Movdqu [Edx], Xmm0  ;zobraz xmm0 
  Push Edx 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-loadlibrarya
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-getprocaddress
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-freelibrary


Assembler 2. část 
 

22 
 

                  Call [ZobrazReg] 
                     
  Invoke Set_Kurzor, Output_Handle, 0, 9 
                .EndIf 
                Invoke FreeLibrary, hLib   ;odstranění dll z paměti a ukončení programu 
        .EndIf 
 

 

 
Obrázek 65. 

 

 
Obrázek 66. 

 
Načtení knihovny DLL implicitní  linkování pozdní vazba  Konzola6_32 
 
 
 
 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Project6.zip
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Načtení knihovny DLL explicitní  linkování pozdní vazba. 
 

1. Nastavíme  Easy Code pro konzolovou aplikace pro X86 podle příkladu1 uvedeného v první části.  
2. Přidáme do aplikace soubor windows.inc. Project->Add include (inc) -> windows.inc 
3. Přidáme do aplikace soubor masm32.inc Project->Add include (inc) -> masm.inc   
4. Přidáme do aplikace soubor masm32.lib Project->ADD Library  (masm32.lib)  
5. Zkopírujeme soubor dll knihovny do složky release nebo debug podle nastavení  
6. Přidáme do aplikace  soubor project6dll.lib Project->ADD Files->project6dll.lib 

 

 
Obrázek 67. 

 
7. Pokud provedeme změny v souboru dll, pak musíme odstranit z exploreru soubor lib a též odstranit soubor 

lib z adresáře naší aplikace. 
8. Pak postupujeme podle bodu 5. 
9. Načteme exportované funkce. 

 

 
Obrázek 68. 

10. Vytvoříme prototyp exportované funkce. 
 

 
Obrázek 69. 

 
11. Nyní můžeme exportované funkce knihovny dll používat. Volání exportovaných funkcí je jednoduší. 

 
 Lea Edx, dIn1DB1 
 Invoke RegistrXmmDB, Edx 
 
 Invoke Set_Kurzor, Output_Handle, 0, 16 
 Invoke StdOut, Addr suma 
 
 Lea Edx, dIn1DB2 
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 Invoke RegistrXmmDB, Edx 
 
 Invoke Set_Kurzor, Output_Handle, 0, 18 
 Invoke StdOut, Addr suma1 
 
 Lea Ecx, dIn1DB1 
 Lea Edx, dIn1DB2 
 Movdqu Xmm0, [Ecx] 
     Movdqu Xmm1, [Edx] 
 Paddb Xmm0, Xmm1 
 Movdqu [Edx], Xmm0 
     Invoke RegistrXmmDB, Edx 

 
 

 
Obrázek 71 

 
Obrázek 72. 
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Příklad načtení dll knihovny explicitní linkování si můžete stáhnout  Konzola7_32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datové typy Windows API a jejich převod do assembleru.  
 
Pokud používáme API funkce potřebujeme datové typy převést do assembleru. Z těchto důvodů uvádím tabulku 
převodu jak pro X86 tak i pro X64. 
 

 
 

 Nastavení Easy Code pro klasický spustitelný soubor (exe) pro X86. 
 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Konzola7_32.zip
https://www.zpavlu.cz/Priklady/Konzola7_32.zip
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Klasický režim (exe) je nejtradičnější a nejznámější, kde programátor zapíše kód pro celý projekt a ručně ho 
nakonfiguruje. Program má jedno hlavní okno. Všechny typy parametrů pro X86 jsou 32 bitová celá čísla. (HWND, 
LPCTSTR, UINT a podobně). 
Spustíme Easy Code a nastavíme okno New Project takto: 
 

 
Obrázek 73. 

 
Upravíme manifest podle potřeby: 
Složka manifestu se nachází v adresáři projektu Res soubor manifest.xml. 
 

 
Obrázek 74. 

 
Tato nastavení manifestu  jsou v systému Windows XP ignorována a používají je pouze systémy Windows Vista a 
Windows 7/8/10  (a nejnovější serverová verze systému Windows od společnosti Microsoft: Windows Server 2008 a 
vyšší). 
Pokud nastavíme v manifestu level = „requireAdministrator“ pak se program lze spustit s uživatelským oprávněním 
administrátor. Toto nastavení ukazuje obrázek 75. 
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Obrázek 75. 

 
Tento manifest,  informuje systém Windows, že program lze spustit se standardními uživatelskými oprávněními, platí  
v systému Windows Vista a Windows 7/8/10,  standartní nastavení. 
 

 
Obrázek 76. 

 
Struktura programu : 

 Úvodní sekvence programu. 

 Registrace třídy okna 

 Vytvoření hlavního okna 

 Smyčka pro zpracování zpráv 

 Procedura hlavního okna 
 

Úvodní sekvence programu. 
.Data 

hInst    HINSTANCE NULL 
szClassName   DB  'EasyCode2MainWindow', 0 
szTitle    DB  'Main window', 0   ;hlavička programu 

.Code 
 
start: 
 Invoke GetModuleHandle, NULL  ;načte hamdle modulu exe 
 Mov hInst, Eax     ;uloží handle 
 Invoke GetCommandLine   ;Načte řetězec příkazového řádku pro aktuální  
       ;proces. 
 Invoke WinMain, hInst, NULL, Eax, SW_SHOWDEFAULT ;Název používaný pro vstupní bod aplikace. 
 Invoke ExitProcess, Eax    ;ukončí proces 
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Rozebereme si použité API funkce: 

 
GetModuleHandle(LPCSTR lpModuleName)   MSDN. 

Načítá popisovač modulu pro určený modul. Modul musí být načten procesem volání.  Pokud je tento 
parametr NULL, GetModuleHandle vrátí popisovač souboru použitému k vytvoření volajícího procesu 
(soubor EXE). 

 
LPSTR GetCommandLineA()    MSDN. 

Načte řetězec příkazového řádku pro aktuální proces. Návratová hodnota je ukazatel na řetězec příkazového 
řádku pro aktuální proces. 

 
Int WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,  LPSTR  lpCmdLine,  int  nShowCmd)    MSDN. 
 Uživatelem zadaný vstupní bod pro grafickou aplikaci založenou na systému Windows. 

WinMain je konvenční název používaný pro vstupní bod aplikace. 
 

Registrace třídy okna: 
WinMain Proc Private hInstance:HINSTANCE, hPrevInst:HINSTANCE, lpCmdLine:LPSTR, nCmdShow:DWord 
 
Local msg:MSG, wc:WNDCLASSEX  
Local icc:INITCOMMONCONTROLSEX  
;========================================================================== 
Mov icc.dwSize, SizeOf INITCOMMONCONTROLSEX 
Mov icc.dwICC, 03FFFH  ;(Nahrazuje  ICC_WIN95_CLASSES OR ICC_DATE_CLASSES OR 
     ;ICC_USEREX_CLASSES ;OR ICC_COOL_CLASSES OR ICC_INTERNET_CLASSES  
    ;OR ICC_PAGESCROLLER_CLASS ;OR ICC_NATIVEFNTCTL_CLASS) 
Invoke InitCommonControlsEx, Addr icc 
;=========================================================================== 
Mov wc.cbSize, SizeOf WNDCLASSEX 
Mov wc.style, CS_DBLCLKS 
Mov wc.lpfnWndProc, Offset WindowProcedure 
Mov wc.cbClsExtra, 0 
Mov wc.cbWndExtra, 0 
Push hInstance 
Pop wc.hInstance 
Mov wc.hIcon, NULL 
Invoke LoadImage, NULL, OCR_NORMAL, IMAGE_CURSOR, 0, 0, (LR_DEFAULTSIZE OR 
LR_LOADMAP3DCOLORS OR LR_SHARED) 
Mov wc.hCursor, Eax 
Mov wc.hbrBackground, (COLOR_BTNFACE + 1) 
Mov wc.lpszMenuName, NULL 
Mov wc.lpszClassName, Offset szClassName 
Mov wc.hIconSm, NULL 
Invoke RegisterClassEx, Addr wc  

 

 
Rozebereme si použité API funkce a struktury: 
 

WNDCLASSEX   ;MSDN Obsahuje informace o třídě okna. 
{ UINT      cbSize; 
  UINT      style; 
  WNDPROC   lpfnWndProc; 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-getmodulehandlea
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processenv/nf-processenv-getcommandlinea
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-winmain
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-wndclassexa
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  int       cbClsExtra; 
  int       cbWndExtra; 
  HINSTANCE hInstance; 
  HICON     hIcon; 
  HCURSOR   hCursor; 
  HBRUSH    hbrBackground; 
  LPCSTR    lpszMenuName; 
  LPCSTR    lpszClassName; 
  HICON     hIconSm; 
} 

 
Bool InitCommonControlsEx(const INITCOMMONCONTROLSEX *picce)   MSDN 

Zajistí načtení společné ovládací DLL (Comctl32.dll) a zaregistruje specifické společné řídicí třídy z DLL. Před 
vytvořením společného ovládacího prvku musí aplikace tuto funkci volat. Pokud nebudeme používat běžné 
ovládací prvky, pak tento  odebereme. 

 
HANDLE LoadImage( HINSTANCE hInst, LPCSTR   name, UINT type,  int  cx, int  cy, UINT fuLoad)  MSDN 
 Načte ikonu, kurzor, animovaný kurzor nebo bitmapu. Vr8cen0 hodnota v eax. 
 
ATOM WINAPI RegisterClassEx(In_ const WNDCLASSEX *lpwcx)  MSDN 
 Registruje třídu okna pro následné použití při volání funkce CreateWindow nebo CreateWindowEx . 

kazatel na strukturu WNDCLASSEX . Před předáním této funkce musíte strukturu vyplnit příslušnými atributy 
třídy. 

 

Podrobnější popis struktury WNDCLASSEX. 
 cbSize  - Velikost této struktury v bajtech. Nastavte tohoto člena na SizeOf WNDCLASSEX. (DD) 

 style – Styl okna můžeme ks kombinovat pomocí OR celkem 12 různých stylů. (DD) MSDN. 

 lpfnWndProc – Ukazatel na proceduru okna. Voláme tuto proceduru takto Offset WindowProcedure. 
Procedura je definovaní aplikací, jedná se o funkci zpětného volání, a odesílá zprávy do okna. Tato funkce má 
tvar. LRESULT CALLBACK WindowProcedure Proc Private  hWnd:HWND, uMsg:ULONG, wParam:WPARAM, 
lParam:LPARAM   (DD)    MSDN.  

 cbClsExtra – Počet bajtů, které mají být dodatečně alokovány za strukturou, systém je automaticky nuluje. 

 cbWndExtr – Počet bajtů, které mají být dodatečně alokovány za instancí okna, , systém je automaticky 
nuluje. 

 hInstance - handle instance obsahující proceduru okna pro danou třídu. 

 hIcon – handle  k ikoně třídy. Tento člen musí být handlem zdroje ikon. Pokud je tento člen NULL , systém 
poskytuje výchozí  ikonu. 

 hCursor - handle kurzoru třídy. Pokud je tento člen NULL , musí aplikace explicitně nastavit tvar kurzoru 
pokaždé, když se myš přesune do okna aplikace. 

 hbrBackground – handle  štětce na pozadí třídy.  Hodnota barvy musí být jednou z následujících standardních 
systémových barev (hodnota 1 musí být přidána k vybrané barvě). Pokud je zadána hodnota barvy, musíte ji 
převést na jeden z následujících typů HBRUSH. 

 lpszMenuName - ukazatel na řetězec znaků s ukončenou hodnotou null, který určuje název zdroje nabídky 
třídy, jak se název zobrazuje v souboru prostředků. Pokud k identifikaci nabídky použijete celé číslo, použijte 
makro MAKEINTRESOURCE . Pokud je tento člen NULL , okna patřící do této třídy nemají žádnou výchozí 
nabídku. 

 lpszClassName - Ukazatel na řetězec zakončený nulovou hodnotou nebo je atom. Pokud je tento parametr 
atom, musí to být atom třídy vytvořený předchozím voláním funkce RegisterClass nebo RegisterClassEx . 
Atom musí být ve spodním pořadí slova lpszClassName , slovo vyššího řádu musí být nula. 
Pokud je lpszClassName řetězec, určuje název třídy okna. Název třídy může být jakýkoli název registrovaný u 
RegisterClass nebo RegisterClassEx nebo jakýkoli z předdefinovaných názvů řídicí třídy. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/commctrl/nf-commctrl-initcommoncontrolsex
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-loadimagea
https://technet.microsoft.com/es-es/ms633587(v=vs.71)
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/win32/winmsg/window-class-styles
https://docs.microsoft.com/cs-cz/previous-versions/windows/desktop/legacy/ms633573(v=vs.85)
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Maximální délka pro lpszClassName je 256. Pokud je lpszClassName větší než maximální délka, funkce 
RegisterClassEx se nezdaří. 

 hIconSm - handle malé ikony, která je spojena s třídou okna. Pokud je tento člen NULL , systém vyhledá v 
ikonovém prostředku určeném členem hIcon ikonu vhodné velikosti, která se použije jako malá ikona. 

 
 
 
 
 

Vytvoření okna: 
Invoke CreateWindowEx, 0, Addr szClassName, Addr szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL,  hInst, NULL 
Push Eax     ;Potřebujeme zachovat hodnotu v eax 
Invoke ShowWindow, Eax, nCmdShow  ;Nastaví stav zobrazení zadaného okna.   
;pokud zde vložíme nějakou funkci bude vykonána okamžitě   
Pop Eax      ;Obnovíme hodnotu eax 
Invoke UpdateWindow, Eax 

 
 

Rozebereme si použité API funkce: 
 

HWND CreateWindowEx  MSDN. 
( 
  DWORD     dwExStyle, ;Rozšířený styl vytvářeného okna. Seznam stylů najdete zde. 
  LPCSTR    lpClassName, ;text titulkového pruhu okna 
  LPCSTR    lpWindowName, ;název  okna 
  DWORD     dwStyle,  ;styl okna 
  int       X,   ;Počáteční vodorovná poloha okna. 
  int       Y,   ; Počáteční vertikální poloha okna. 
  int       nWidth,  ;Šířka okna v jednotkách zařízení. 
  int       nHeight,  ;Výška okna v jednotkách zařízení. 
  HWND      hWndParent, ;handle okna nadřazeného nebo vlastníka vytvářeného okna. 
  HMENU     hMenu, 
  HINSTANCE hInstance, ;handle instance modulu, který má být přidružen k oknu. 
  LPVOID    lpParam 
) 

 
Microsoft Windows má předdefinované třídy, na příklad tlačítka, seznamy, pole se seznamy, editační a ovládací 
prvky. Existují taká třídy pro statický text a posuvníky. Dialogová okna používají ovládací prvky oken, vytvořené 
těmito třídami, pro většinu uživatelského rozhraní. Aplikace nemusí v dialogovém okně vytvářet jednotlivé ovládací 
prvky. Tyto prvky může vytvářet tak zvaný správce dialogových oken (interní kód windows), používá šablony, kreré 
jsou zabudovány ve funkci CreateWindowsEX. 
Každá aplikace může též ovládací prvky vytvářet. Vytvářejí se jako dceřiná okna, na bázi jedno po druhém z těla 
aplikace. Existují třídy na příklad Button, ListBox, ComboBox, Static, Edit, MdiClient a SrollBar. 
 

BOOL ShowWindow   MSDN. 
( 
  HWND hWnd,    ;handle okna 
  int  nCmdShow   ;způsob zobrazení  okna 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-createwindowexa
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/win32/winmsg/extended-window-styles
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-showwindow
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) 
 
 
BOOL UpdateWindow   MSDN. 
( 
  HWND hWnd     ;handle okna 
) 
 

Tato funkce aktualizuje klientskou oblast zadaného okna, odeslá  zprávy WM_PAINT do okna, pokud není oblast 
aktualizace okna prázdná. Funkce odešle zprávu WM_PAINT přímo do procedury okna zadaného okna a obejde 
frontu aplikace. Pokud je oblast aktualizace prázdná, nebude odeslána žádná zpráva. 
Pokud funkce uspěje, návratová hodnota je nenulová. Pokud funkce selže, je návratová hodnota nula. 
 

Smyčka pro zpracování zpráv: 
 

@@: Invoke GetMessage, Addr msg, NULL, 0, 0 
 Cmp Eax, 0 
 Jle @F      ; Skok, pokud je ZF = 1 nebo SF <> OF, na konec 
 Invoke TranslateMessage, Addr msg 
 Invoke DispatchMessage, Addr msg 
 Jmp @B     ;skok na začátek smyčky (GetMessage) 
 
@@: Invoke UnregisterClass, Addr szClassName, hInst 
 Invoke DestroyCursor, wc.hCursor 
 Mov Eax, msg.wParam 
 Ret 
WinMain EndP 

 
 

 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-updatewindow
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Zpracování zpráv je jádrem toho, co umožňuje práci aplikací ve Windows. Systém a každá aplikace generují zprávy 
pro každou událost, která se ve Windows vyskytne. Zprávy umožňují provozovat práci více aplikací najednou.  Od 
Windows NT je rozšířena možnost dávat každému vláknu (threadu) nebo procesu vlastní frontu zpráv. 
Každá zpráva je datová struktura a je definovaná ve struktuře MSG.    
 

 
 
 

Rozebereme si použité API funkce a struktury: 

 
BOOL GetMessage   MSDN. 
( 
  LPMSG lpMsg,   ;Ukazatel na strukturu MSG, která přijímá informace o zprávě z fronty zpráv 

; podprocesu. 
  HWND  hWnd,  ;handle  okna, jehož zprávy mají být načteny. Okno musí patřit k aktuálnímu vláknu. 

  UINT  wMsgFilterMin,  ;hodnota nejnižší hodnoty zprávy, která má být načtena. 
  UINT  wMsgFilterMax  ;hodnota nejvyšší hodnoty zprávy, která má být načtena. 
) 

 
MSG Struc 

 HWND   hwnd  ; handle  okna, jehož procedura okna zprávu přijme.  Je –li  

;NULL, pokud je zpráva je podprocesovou zprávou. (DWord) 

 UINT   message  ; Identifikátor zprávy. Aplikace mohou používat pouze nízké slovo; vysoké 
; slovo je rezervováno systémem.  (DWord) 

 WPARAM wParam ;Další informace o zprávě. Přesný význam závisí na hodnotě člena zprávy . (DWord) 

 LPARAM lParam ; Další informace o zprávě. Přesný význam závisí na hodnotě člena zprávy . (DWord) 

 DWORD  time ;Čas odeslání zprávy. 

 POINT  pt  ;Poloha kurzoru v souřadnicích obrazovky, když byla zpráva zveřejněna.  MSDN. 
 

BOOL TranslateMessage              MSDN. 
( 
  const MSG *lpMsg ;Ukazatel na strukturu MSG, která přijímá informace o zprávě z fronty zpráv 

; podprocesu. 
) 
 
Funkce TranslateMessage překládá zprávy ze strukury MSG. 
 
LRESULT DispatchMessage   MSDN.  
( 
  const MSG *lpMsg  ;Ukazatel na strukturu MSG, která přijímá informace o zprávě z fronty zpráv 

; podprocesu. 
) 
 

Jak to funguje stručný popis: 

API funkce GetMessage  nečte z fronty zpráv zprávu a tuto  načte do struktury MSG. V případě, že ve fontě nejsou 
žádné zprávy, funkce čeká, dokud nějaká zpráva nedorazí.   
Funkce TranslateMessage překládá zprávy WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_SYSKEYDOWN a WM_SYSKEYUP. 
Tyto zprávy jsou přeloženy na WM_CHAR, WM_DEADCHAR, WM_SYSCHAR a WM_SYSDEADCHAR. Funkce nejen 
nahrazuje, ale sama generuje další zprávy. Smyčka končí, když funkce GetMessage vrací nulovou hodnotu.  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-getmessage
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-msg
https://docs.microsoft.com/cs-cz/previous-versions/dd162805(v=vs.85)
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-translatemessage
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-msg
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-dispatchmessage
https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-msg
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Funkce DispatchMessage odešle zprávu do procedury okna. Obvykle se používá k odeslání zprávy načtené funkcí 
GetMessage . 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura hlavního okna. 

 
WindowProcedure Proc Private Uses Ebx Edi Esi hWnd:HWND, uMsg:ULONG, wParam:WPARAM, 
lParam:LPARAM 
 .If uMsg == WM_CREATE 
  ;=================== 
  ; Initalization code 
  ;=================== 
  ; funkce bude vykonána před otevřením okna 
  Xor Eax, Eax 
L2:  Ret 
 .ElseIf uMsg == WM_DESTROY 
  ;=========== 
  ; Final code 
  ; funkce bude vykonána po zavření okna 
  ;=========== 
  Invoke PostQuitMessage, 0 
  Xor Eax, Eax 
  Jmp L2 
 .EndIf 
 Invoke DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam 
 Jmp L2 
WindowProcedure EndP 
 

Každé okno má přidruženou proceduru okna - funkce, která zpracovává všechny zprávy odeslané nebo zveřejněné do 
všech oken třídy. Všechny aspekty vzhledu a chování okna závisí na reakci postupu okna na tyto zprávy. Popis 
procedur je zveřejněn v MSDN.  
Každá procedura okna má tyto předávané parametry: 

 hWnd – handle okna 

 uMsg -  identifikátor zprávy (struktura MSG) 

 wParam a lParam – vlastnosti předávané zprávy. 
 
API funkce  DefWindowProc je volána pro zprávy, které nezpracovává procedura okna. Je volána se stejnými 
parametry jako procedura okna. MSDN. 
 
Příklad si můžete stáhnout Project8_32 
 
 
 
 
 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winmsg/window-procedures
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-defwindowproca
https://www.zpavlu.cz/Priklady/Project8.zip
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Nastavení Easy Code pro vizuální spustitelný soubor (exe) pro X86. 
K popisu jsem ve velké míře použil návod od  Ramon Saly autora Easy Code a API z MSDN. 
 
Spustíme Easy Code a nastavíme okno New Project takto: 
 

 
Obrázek 77 

Upravíme manifest podle potřeby. Složka manifestu se nachází v adresáři projektu Res soubor manifest.xml. Stejné 
jako v předchozím projektu. Pro windows verze 8.1 a windows 10 se bude manifest lišit od generovaného. Bude 
upřesněno pro úplný projekt, toto je kostra vizuálního projektu. 
 
V okně  Exploreru máme pouze jeden vložený soubor comctl32.inc a comctl32.lib.  
 
Vytvoří se nové okno Tools, kde jsou nám nabízeny ovládací prvky, které můžeme používat. 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/win32/sysinfo/targeting-your-application-at-windows-8-1
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Změnilo se okno Project->Properties… takto: 
 
Existují dva režimy vizuálního propojení, statický nebo dynamický. Režimy odkazu vyberete zadáním jednoho z nich 
ve vlastnostech projektu. Dynamická možnost vytvoří vaši aplikaci s požadovanou vizuální knihovnou potřebnou jako 
samostatný soubor (ECDll32.dll pro 32bitové projekty nebo ECDll64.dll pro 64bitové projekty), který musí být 
distribuován s aplikací. Statická volba (výchozí) bude interně vytvářet spustitelný soubor s požadovanou knihovnou 
(ECLib32.lib pro 32bitové projekty nebo ECLib64.lib pro 64bitové projekty). 
Obrázek 80 ukazuje možnosti volby Easy Code Library s možností volby Static nebo Dynamic . 
 

 
Obrázek 80. 

 
Po kompilaci a linkování při nastavení na Static se vytvoří ve složce Release nebo Debug soubor project.exe 
do kterého jsou přidány moduly user32.dll, kernel32.dll , gdi32.dll a advapi32.dll, to znamená, že tyto moduly jsou do 
kostry projektu implementovánny. Viz obrázek 81 disassembler výsledného souboru. 
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Obrázek81. 

 
Po kompilaci a linkování při nastavení na Dynamic se vytvoří ve složce Release nebo Debug soubor project.exe  a dll 
knihovna ECDII32.dll , v do této dll knihovny jsou  přidány moduly user32.dll, kernel32.dll , gdi32.dll a advapi32.dll. 
Tato knihovna je dynamicky přilinkována do souboru project.exe. Můžete se vrátit k popisu jak pracují statické a 
dynamické knihovny. 
Vizuální knihovny Easy Code, ECLib32.lib nebo ECLib64.lib pro statické propojení, a ECDll32.dll nebo ECDll64.dll pro 
dynamické propojení, jsou zabudovány v jazyce sestavení a řídí chování všech vytvořených objektů, včetně sledování 
zarážek na kartě , zkratky pro nabídky, vzhled a text a barvy pro objekty. 
Soubory ECLib64.lib a ECDll64.dll jsou generovány pro X64. 
 
 
Další okno, které nám umožňuje přepínat vizuální mód a vytvořený kód našeho projektu:  
 

 
Obrázek82. 

1. Zobrazí hlavní okno aplikace, na které můžeme vkládat ovládací prvky. 
2. Zobrazí kód programu. 
3. Náhled na vytvořený projekt. 
4. Uzamčení ovládacích prvků. 

 

Vložení ovládacích prvků na hlavní okno: 

 

 Klikneme na 1 podle obrázku 82 

 Na okně Tools vybereme ovládací prvek a zkopírujeme ho na hlavní okno. 

 Tento prvek umístíme  podle potřeby. 

 Umístíme další prvky. 

 Kliknutím na 3 podle obrázku 82 zobrazíme výsledné okno. 
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Obrázek 83. 
 
 
 
 
 
 
 

Okna vlastností (properties) zobrazených prvků. 
 
Kliknutím na hlavní okno nebo ovládací prvek se otevře okno vlastností daného ovládacího prvku. Ukázka vlastností 
hlavního okna a tlačítka. 
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      Obrázek 84 a 85. 
 
 

Zprávy, které budeme nejčastěji  používat.   
 

 WM_COMMAND  je odeslána, když uživatel vybere položku příkazu z nabídky. Pokud aplikace tuto 
zprávu zpracuje, vrací nulu.  

 WM_CREATE  je odeslána, když aplikace požaduje vytvoření okna voláním 
funkce CreateWindowEx nebo CreateWindow . (Zpráva je odeslána před návratem funkce.) Procedura 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms632680(v=VS.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms632679(v=VS.85).aspx
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nového okna obdrží tuto zprávu po vytvoření okna, ale dříve, než se okno zviditelní. lParam  ukazuje na 
strukturu CREATESTRUCT, která obsahuje doplňkové  informace o vytvářeném okně. 

 WM_CLOSE  je odesílána jako signál, že by se mělo okno nebo aplikace ukončit. Pokud aplikace 
tuto zprávu zpracuje, vrací nulu. 

 WM_DESTROY  Tato zpráva je odeslána nejprve do zničeného okna a poté do podřízených oken 
(pokud jsou), jak jsou zničena. Během zpracování zprávy lze předpokládat, že všechna podřízená okna stále 
existují. Pokud aplikace tuto zprávu zpracuje, vrací nulu. 

 ECM_AFTERCREATE Hned po vytvoření okna a dříve, než je viditelné, odešle Easy Code zprávu 
ECM_AFTERCREATE do procedury okna. Tato zpráva může být užitečná při provádění určitého typu 
inicializace nebo změny toho, co nebylo možné provést během zprávy WM_CREATE. V tomto okamžiku jsou 
okno a všechny vaše děti zcela vytvořeny a připraveny k zobrazení. Zpráva ECM_AFTERCREATE je exkluzivní 
pro Easy Code, její hodnota je WM_USER + 1049 a její syntaxe je automaticky korigována velkými písmeny 
pomocí IDE. Návratová hodnota této zprávy označuje, zda by mělo být okno zničeno nebo ne. Pokud je tato 
hodnota -1, okno se před zobrazením zničí, zatímco jakákoli jiná hodnota umožní procesu pokračovat. 

 WM_SIZE  je odeslána do okna po změně jeho velikosti. Pokud aplikace tuto zprávu zpracuje, 
vrácí nulu. 

 WM_NCCREATE Při prvním vytvoření okna je odeslána před zprávou WM_CREATE . Okno přijme tuto 
zprávu prostřednictvím své funkce WindowProc . Pokud aplikace tuto zprávu zpracuje, měla by vrátit TRUE , 
a pokračuje ve vytváření okna. Pokud aplikace vrátí FALSE , funkce CreateWindow nebo CreateWindowEx 
vrátí NULL popisovač. 

 WM_NCDESTROY tato zpráva je odeslána po zničení podřízených oken. 

 WM_MDIACTIVATE aplikace odešle zprávu  do okna klienta s rozhraním více dokumentů (MDI), aby 
instruovala klientské okno k aktivaci jiného podřízeného okna MDI. 

 WM_NOTIFY  když došlo k události nebo pokud ovládací prvek vyžaduje nějaké informace, odešle 
společný ovládací prvek tuto zprávu do svého nadřazeného okna. 

 WM_DRAWITEM po změně vizuálního vzhledu tlačítka, pole se seznamem, seznamu nebo nabídky se 
odešle do nadřazeného okna tlačítka vytvořeného vlastníkem, pole se seznamem, seznam nebo nabídka. 
Pokud aplikace tuto zprávu zpracuje, měla by vrátit TRUE . 

 WM_SETFOCUS je odeslána do okna poté, co získalo fokus na klávesnici. Aplikace by měla vrátit 
NULL, pokud tuto zprávu zpracuje. 

 HIWORD  makro – načte slovo vysokého řádu ze zadané 32bitové hodnoty, návratová hodnota 
je slovo vyššího řádu zadané hodnoty. 

 LOWORD  makro - načte slovo nízkého řádu ze zadané hodnoty, návratová hodnota je slovo 
nízkého řádu zadané hodnoty. 

 BN_CLICKED  odesláno, když uživatel klepne na tlačítko, LOWORD obsahuje identifikátor 
ovládacího tlačítka HIWORD určuje kód oznámení. 

Funkce, které budeme nejčastěji  používat.  

 

 EndModal  Zavře a zničí modální okno. Vrací hodnotu v Eax / Rax  - TRUE, pokud je úspěšná, 
nebo FALSE, pokud není funkce úspěšná. 

 IsModal  Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda je ChildWindow modální. 

 GetMDIClient  Získá popisovač klienta MDI pro objekt MDIWindow . 

 GetOwnerWindow Popisovač  ovládacího objektu. Vrácená hodnota Eax / Rax vrátí   handle okna 
vlastníka", nebo NULL, pokud hWnd není ovládacím objektem. 
Protože ovládací prvek může být podřízeným kontejnerovým ovládacím prvkem i objektem okna, zavolejte 
tuto metodu a zjistěte, ke kterému „vlastníkovi okno“ ovládací prvek patří, tj. k objektu okna uvnitř co  najde. 

 GetWindowItem slouží k získání identifikátorů dětí. Tato metoda má dva parametry, popisovač okna 
vlastníka (nebo jakýkoli jiný ovládací objekt uvnitř) a konstantní název. Například uvnitř procedury okna (ke 
které uvedený ovládací prvek patří). Jméno konstanty je velká písmena a je tvořeno ' IDC_ ' plus název okna 
vlastníka plus ' _ ' plus název kontrolního objektu. Vrácená hodnota je v Eax (Rax). 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-createstructa?redirectedfrom=MSDN
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 SetText, hWnd, lpszText (Easy Code)  Vloží text do ovládacího prvku. 

 SetAlign, hWnd, lignign (Easy Code)  Zarovná ovládací prvek. Lignign - hodnota, která označuje nové 
zarovnání objektu. Může to být jedna z následujících hodnot: 0- žádné, 1- top, 2-dole, 3-  vlevo, 4- vpravo. 
Vrácená hodnota v Eax (Rax) True pro zápis nebo False . 
Při nalezení uvnitř objektu MDIWindow musí být objekty Picture, ToolBar, StatusBar a Rebar zarovnány, to 
znamená, že jejich vlastnost zarovnání se musí rovnat jakékoli jiné hodnotě než žádné.  

 SetAutoSize  hWnd: HWND, bAutoSize: BOOL (Easy Code) K dispozici pro statické a obrázkové objekty. 

 SetBackColor Proto hWnd: HWND, crBackColor: COLORREF  (Easy Code) Barva pozadí prvku. K dispozici pro 
všechny objekty kromě Image, HScroll, VScroll, ToolBar, StatusBar ProgressBar, Slider, TabStrip, UpDown, 
Animate, IpAddress, ImageCombo, Calendar, DateTime a HotKey. 

 SetCurrentX Proto hWnd: HWND, lNewX: LONG  (Easy Code) K dispozici pro objekty Window, DialogBox a 
Picture. Souřadnice objektu X. 

 SetCurrentY Proto hWnd:HWND, lNewY:LONG  (Easy Code) K dispozici pro objekty Window, DialogBox a 
Picture. Souřadnice objektu Y. 

 SetCursorIcon Proto hWnd: HWND, hCursorIcon: DWord  Parametr hCursorIcon může být ID existujícího 
zdroje nebo „popisovač“ obrázku (kurzor nebo ikona). Nejprve se Easy Code pokusí načíst jako prostředek 
(pouze pokud je menší než 65536), a pokud nemůže, pak jej zpracuje jako „popisovač“. Aby byla tato metoda 
účinná, musí se vlastnost CursorShape rovnat ecCustom. 
 
  
 
Project9Procedure Proc  hWnd:HWND, uMsg:ULONG, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

 .If uMsg == WM_CREATE 
Invoke GetWindowItem, hWnd, IDC_PROJECT9_BUTTON1 
Mov hWndButton1, Eax ;vrací handle tlačítka 
……… 

Jednoduchý vizuální kód, v oblasti zdrojů. 

Prostředky pro objekty vizuálního režimu snadného kódu jsou rozděleny do dvou skupin: Windows a Controls . 

Okna (formuláře) 

Formuláře jsou kontejnery, to znamená, že v nich mohou mít podřízené ovládací prvky. Snadný kód spravuje tři 
typy okenních objektů : 

Formulář : Obvyklí formulář používaný v malých aplikacích jako hlavní formulář. Objekt formuláře může být 
modální, pokud to není hlavní okno nebo podřízené okno MDI. 

DialogBox : Většinou se používá jako modální formuláře pro výběr / změnu možností aplikace hlavního formuláře, 
který je vytváří. Objekt DialogBox může být také nemodální a může být použit jako hlavní formulář aplikace. 

MDIWindow : Používá se jako hlavní rámový formulář pro MDI aplikace. Tyto formuláře mohou mít v sobě jiné 
podřízená formuláře MDI. Vizuální projekt Easy Code může mít pouze jeden objekt MDIWindow , jinými slovy 
jedno rámovací okno. 
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Řízení 

Ovládací prvky jsou malá okna umístěná uvnitř objektů Window a DialogBox . Mohou být také umístěny uvnitř tří 
typů ovládacích prvků kontejnerů: Group , Picture a Rebar . Snadný kód spravuje několik ovládacích 
objektů (seznam dostupných ovládacích prvků viz Řídicí objekty ). 

Vlastní okno  (Formulář) 

Horní okno pro jakýkoli ovládací prvek, i když je podřízeným ovládacím prvkem kontejneru 
(jako skupina , obrázek nebo výztuž ), je objekt Window , MDIWindow nebo DialogBox, který je obsahuje. Hlavní 
okno kontejneru se nazývá „ okno vlastníka “. Když okna vlastníka obdrží zprávu WM_CREATE , budou vytvořeny  
dostupné a všechny podřízené ovládací prvky. Pokud je toto okno vlastníka typem objektu MDIWindow , je již 
vytvořen klient pro zasílání zpráv ve stylu MDI a v případě potřeby můžete získat jeho popisovač voláním 
metody GetMDIClient Easy Code (viz aplikace MDI ). Jak vytvářet aplikace MDI bude ukázáno později. 

Postupy windows. 
Všechny objekty v projektu, okna a ovládací prvky, mají vlastnosti (viz Vlastnosti objektu ), které mohou změnit 
jejich vzhled a chování. Jednou z nejdůležitějších vlastností je Název , protože identifikuje objekt podle vlastní rutiny 
okna pro objekty Window , MDIWindow a DialogBox . Snadný kód zahájí požadované rutiny / procedury kódu kostry 
pro zdroje, jak jsou vytvořeny. V rámci těchto postupů můžete zachytit zprávy a napsat jakýkoli potřebný kód a 
funkci. Při sestavování, Easy Code kontroluje odpovídající proceduru okna pro 
každé okno , MDWindow a DialogBoxobjektu v projektu a pokud nějaké chybí nebo jsou nesprávně pojmenovány, 
dojde k chybě. Všechny odkazy musí MUSÍ existovat v době kompilace. 
Jak snadný kód zná správný název pro každou proceduru okna? Používá konvenci pojmenování, která vezme název 
objektu plus slovo "Procedura". Procedury pro objekty Window , MDIWindow nebo DialogBox MUSÍ mít jméno 
rozlišující velká a malá písmena, které je tvořeno názvem objektu (určeno jeho vlastností Name ) plus slovem 
" Procedura ". Například pro objekt okna s názvem wndMain musí být jeho název procedury okna : 
Procedura okna pro objekty Window , MDIWindow nebo DialogBox musí převzít klasické čtyři parametry.  
wndMainProcedure Proc  hWnd : DWORD , uMsg : DWORD , wParam : DWORD , lParam : DWORD. 
 

Začínáme s vygenerovaným kódem Project9. 
1. Po zkompilování a spuštění našeho projektu je vytvořeno okno: 

 

 
Obrázek 86. 

 

2. Na okno přidáme dvě tlačítka (Button1 a Button2) a prvek Edit1. 
3. Po kompilaci a spuštění se zobrazí: 

http://www.easycode.cat/English/Help/CtrlObj.htm
http://www.easycode.cat/English/Help/easy1i44.htm
http://www.easycode.cat/English/Help/Visual.htm#mdiapplication
http://www.easycode.cat/English/Help/Properties.htm
http://www.easycode.cat/English/Help/easy6pwl.htm
http://www.easycode.cat/English/Help/easy6pwl.htm
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Obrázek 87. 

4. V okně Properties můžeme upravit vzhled ovládacích prvků a hlavnáho okna. 
5. Upravíme   projekt: 

.Data? 
hWndButton1  HWND ? 
hWndButton2  HWND ? 
hWndEdit1  HWND ?  
;Získáme handle ovládacích prvků, které si uložíme 
;handle Button1, Button2, Edit1 
Invoke GetWindowItem, hWnd, IDC_PROJECT9_BUTTON1 
Mov hWndButton1, Eax 
Invoke GetWindowItem, hWnd, IDC_PROJECT9_BUTTON2 
Mov hWndButton2, Eax 
Invoke GetWindowItem, hWnd, IDC_PROJECT9_EDIT1 
Mov hWndEdit1, Eax  
 
 
 
 

6. Nyní můžeme pracovat s ovládacími prvky za běhu aplikace. 

 .ElseIf uMsg == WM_COMMAND 
  LoWord wParam 
  .If Ax == IDC_PROJECT9_BUTTON1 
   HiWord wParam 
   .If Ax == BN_CLICKED    ;stisk tlačítka BUTTON1 
    Mov Edx, TextStr("Test Button1") ;Text v okně EDIT1 
    Invoke SetText, hWndEdit1, Edx 
    Invoke SetBackColor, hWndEdit1, 0080FF00H ;Barva pozadí v EDIT1 
    ;Počáteční stav BUTTON1 a BUTTON2 
    Invoke SetDefault, hWndButton1, TRUE 
    Invoke SetDefault, hWndButton2, FALSE 
    Return TRUE 
   .EndIf 
  .EndIf 
  .If Ax == IDC_PROJECT9_BUTTON2 
   HiWord wParam 
   .If Ax == BN_CLICKED 
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    Mov Edx, TextStr(" ") 
    Invoke SetText, hWndEdit1, Edx 
    Invoke SetBackColor, hWndEdit1, 00FFFFFFH 
    Invoke SetDefault, hWndButton1, FALSE 
    Invoke SetDefault, hWndButton2, TRUE 
    Return TRUE 
   .EndIf 
  .EndIf 

7. Po kompilaci a spuštění programu po stisku BUTTON1 (Start) : 

 

Obrázek 88. 

8. Stisk tlačátka BUTTON2 (Stop) se vrátíme na původní nastavení jako při spuštění. 
9. Projekt9 si můžete stáhnout zde.  

Dceřiná okna, ikona aplikace, modální a nemodální okna. 

Ikona a název aplikace.¨ 

 

1. Zkopírujeme Ikonu do složky „Res“ 

2. Otevřeme Explorer  Tabulka obrázků 

3. Přidáme ikonu aplikace  název je IDC_APP_ICON  -- 100 – název ikony 

 

4. Klikneme na formulář  a ve vlastnostech formuláře nalezneme políčka IconBig a IconSmall . V základním 

stavu je v obou políčkách None. Klikneme na rozvírací seznam a nestavíme položku IDI_APP_ICON viz 

obrázek dole. 

 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Project9.zip
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5. Otevřeme Vlatnosti projektu a uvidíme zda se změnila ikona aplikace. 

 

6. Upravíme název aplikace, klikneme na formulář a ve vlastnostech formuláře nalezneme políčko Text. Do 
tohoto políčka zapíšeme upravený název textu  na příklad „Testovací.exe“. 

 

7. Pokud provedeme test  nebo kompilaci a zlikování  dostaneme zobrazení formuláře. 

 

Obrázek 89. 

Vytvoříme „Menu“ a jeho obsluhu . 

 

1. Klepneme pravým tlačítkem myši na formulář a vybrat položku Editor Menu.  
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Obrázek 90. 
2. Vyplníme menu podle našeho zadání na příklad podle obrázku 90. 
3. Volat budeme dva formuláře (podle našeho menu)  ProjektPřidat Formulář   (2 krát) 
4. Přidáme na formuláře ikonu aplikace  a ve vlastnosti Text  je přejmenujeme.  
5. Po kompilaci a spuštění  se nám zobrazí 

 

 
Obrázek 91. 

 
6. Budeme řešit kód programu: 

 
.ElseIf uMsg == WM_COMMAND 

LoWord wParam 
;Zde vložíme kód na obsluhu jednotlivých tlačítek našeho menu 
.If Ax == IDM_PROJEKT10_NEMODAL_DIALOG 

  ;příkaz otevře nemodální formulář (popis help EasyCode) 
   Invoke Create, TextStr("Window1"), hWnd, ecModeless, 0 
  Return TRUE 
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  ;Funkce pro další tlačítka menu 
  ;………….. 
  ;…………. 
 .EndIf 

 

Jak zabráníme dalšímu spuštění programu ? 

 
Před spuštění programu a před nakreslením formuláře vložíme tento krátký kód: 
 

.If uMsg == WM_CREATE 
  ;je provedeno před nakreslením formuláře 
  .If App.Previous != NULL ; Je jedno z těchto fotmulářů již otevřený? 
   Return(-1)  ; pokud ano, nezačínáme  další a neuvolňujeme zdroje. 
  .EndIf 

;Zde bude náš kód pokračovat 
 .ElseIf uMsg == ECM_AFTERCREATE 

 

Umístění  ikony do systémové lišty. 
 

1. Struktura NOTIFYICONDATA obsahuje informace, které systém potřebuje k zobrazení oznámení  do 
systémové lišty. Podrobný popis struktury je uveden v MSDN.  Strukturu si zjednodušíme takto pro používání 
v assembleru: 

.Data? 
_NOTIFYICONDATA Struc 
    cbSize  DD ? 
    hWnd   DD ? 
    uID   DD ? 
    uFlags  DD ? 
    uCallbackMessage DD ? 
    hIcon   DD ? 
    szTip   DB 128 Dup (?) 
    dwState  DD ? 
    dwStateMask DD ? 
    szInfo  DB 256 Dup (?) 
       uVersion  DD ? 
    szInfoTitle DB 64 Dup (?) 
    dwInfoFlags DD ? 
    guidItem  DD 4 Dup (?) 
    hBalloonIcon DD ? 
 _NOTIFYICONDATA EndS 

 
  

Align 10H    ;nastavíme zarovnávání paměti, optimalizuje 
umístění  

 node _NOTIFYICONDATA  <?> ;pointer na strukturu NOTIFYICONDATA 
 

.Const 
  WM_SHELLNOTIFY          Equ  WM_USER + 50 ;zpráva 
  IDI_TRAY               Equ  0 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/shellapi/ns-shellapi-notifyicondataa
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.Data 
 szHead1 db 'User Balloon Header',0 
 szText1 db 'User Balloon Text',0 
  
 szHead2 db 'Info Balloon Header',0 
 szText2 db 'Info Balloon Text',0 
  
 szHead3 db 'Hello, World!',0 
 

2. Zkopírujeme Ikony do složky „Res“ 
 

 
Složka Res 

 
3. Otevřeme Explorer  Tabulka obrázků 
4. Přidáme ikony do aplikace  názvy dalších ikon …. (vlastnosti aplikace) 

 

 
Obrázek 92. 

5. Přepneme Easy Code na zobrazení formuláře a přidáme na tento formulář 3 tlačítka. (to již umíme) 
6. Přidáme soubor shell32.inc a shell32.lib (to také umíme) 

 

 
Obrázek 93. 
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Obrázek 94. 

7. Kód tlačítek do fronty zpráv 
 

;Tlačítka 
   .ElseIf Ax == IDC_PROJEKT10_BUTTON1 
    HiWord wParam 
    .If Ax == BN_CLICKED  ;stisk tlačítka 
 ;Nové texty do  struktury _NOTIFYICONDATA 
            Invoke lstrcpy, Addr node.szInfoTitle, Addr szHead1 MSDN 

           Invoke lstrcpy, Addr node.szInfo, Addr szText1 
;Nová ikona  
           Mov [node.dwInfoFlags], NIIF_USER + NIIF_LARGE_ICON MSDN 
           Invoke LoadIcon, [hInstance], IDI_CLK_ICON 
           Mov [node.hBalloonIcon], Eax 
;modifikace původní ikony 
                   Invoke Shell_NotifyIcon, NIM_MODIFY, Addr node  MSDN 

           Return TRUE 
    .EndIf 
   .ElseIf Ax == IDC_PROJEKT10_BUTTON2 
    HiWord wParam 
    .If Ax == BN_CLICKED 
            Invoke lstrcpy, Addr node.szInfoTitle, Addr szHead2 

           Invoke lstrcpy, Addr node.szInfo, Addr szText2 
           Mov [node.dwInfoFlags], NIIF_USER + NIIF_LARGE_ICON   
           Invoke LoadIcon, [hInstance], IDI_WAR_ICON 
           Mov [node.hBalloonIcon], Eax 
                   Invoke Shell_NotifyIcon, NIM_MODIFY, Addr node 

            Return TRUE 
    .EndIf 
  .EndIf 
 ;…………………………………………… 
  

 
Obrázek 95 stisk tlačítka User 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-lstrcpya
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-loadicona
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/shellapi/nf-shellapi-shell_notifyicona
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Obrázek 96 stisk tlačítka Info 

 
8. Vzhled navrhovaného a spuštěného formuláře 

 

 
Obrázek 97. 

 
9. Projekt10 si můžete stáhnout zde. 

Úprava  „Projektu10“ – „Projekt11“ . 
 

1. Nejprve nahradíme dětské formuláře formuláři DialogBox. 
2. V Exploreru odstraníme formuláře Windows1 a Windows2. 
3. Tyto formuláře nahradíme DialogBox1 a DialogBox2 (Přidat  DialogBox).  
4. Upravíme rodičovský formulář: 

 

 
  

Dialogové okno je dočasné okno, které aplikace vytvoří pro načtení vstupu uživatele. Aplikace obvykle 
používá dialogová okna k vyzvání uživatele k získání dalších informací o položkách nabídky. Dialogové okno 
obvykle obsahuje jeden nebo více ovládacích prvků (podřízená okna), kterými uživatel zadává text, vybírá 
možnosti nebo řídí akci.  MSDN. 
Zpráva WM_INITDIALOG v dialogovém okně odesílá do procedury dialogového okna bezprostředně před 
zobrazením dialogového okna. Postupy v dialogovém okně obvykle používají tuto zprávu k inicializaci 
ovládacích prvků a provádění dalších inicializačních úkolů, které ovlivňují vzhled dialogového okna. 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Projekt10.zip
https://docs.microsoft.com/cs-cz/dotnet/framework/wpf/app-development/dialog-boxes-overview
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5. Upravíme rodičovský formulář (tlačítka) 
6. Nastavíme Focus pomocí zprávy WM_SETFOCUS tlačítka1. 
7. Projekt11 si můžete stáhnout zde. 

 
Obrázek 98. 

Vizuální projekt + ukázka převodu Bin  Dec  a  Oct  Dec.  
 

 Nejprve vytvoříme programy na převod Bin  Dec  a Oct  Dec. 

 Pro snadné testování je budeme ladit v knihovně „*.dll“ 

 Musíme převést ASCI text na Bin. 

;----------------------------------------------------------------------; 
;Převod ASCI z Buff do RBin, v LenBuff počet znaků      ; 
;                 ;  
;----------------------------------------------------------------------;    
Prevod Proc Uses Esi Edi 
  Cld     ;příznak směru, budeme testovat od konce 
  Xor Eax, Eax 
  Invoke lstrlen, Addr Buff 
  Mov [LenBuff], Al   ;počet zapsaných znaků v bufferu 
  Mov Ecx, Eax    ;počet zapsaných znaků v bufferu do Ecx 
  Lea Esi, [Buff + Eax - 1] 
  Lea Edi, [ROut + 92] 
  Mov Ax, Ds 

http://www.zpavlu.cz/Priklady/Projekt11.zip


Assembler 2. část 
 

51 
 

  Mov Es, Ax 
  Std 
  Xor Eax, Eax 

L0:  Lodsb      ;načítáme Byte 
  Sub Eax, 30H 
  Stosd      ;ukládýme do DoubleWord 
  Loop L0      ;cykl dokud není Ecx nulové 
  ;Pro testování funkčnosti data uložíme do registrů Xmm1-Xmm6 
;  Lea Eax, [RBin] 
;  Movdqu Xmm1, [Eax] 
;  Movdqu Xmm2, [Eax + 16] 
;  Movdqu Xmm3, [Eax + 32] 
;  Movdqu Xmm4, [Eax + 48] 
;  Movdqu Xmm5, [Eax + 64] 
;  Movdqu Xmm6, [Eax + 80] 
;  Mov Al, [LenBuff]   ;Počet zapsaných znaků 
  Cld     ;původní příznak směru 
  Ret 
Prevod EndP 

 

1. Převod budeme realizovat pomocí řetězových funkcí. 

2. Musíme uchovat nezměněné hodnoty Edi, Esi a příznaku směru. 

3. Výstupní pole RBin otestujeme pomocí registrů Xmm1 až Xmm6  

4. Výsledky testu pro vstup dvojkové a osmičkové soustavy ukazují obrázky 99 a 100.  

 
Obrázek 99. 
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Obrázek 100. 

Zobrazení čísla v libovolné číselné soustavě. 
V obecném případě hovoříme o soustavě se základem z, neboli o z-adické soustavě. Polynomiální zápis čísla v  
z-adické soustavě vypadá formálně takto: 
 

 

kde z je základ  

soustavy (z≥2) a aj  je z-adickácifra (též číslice), aj  € {0,1,2 …. , z-1} . Počet z-adickýchcifer je vždy roven číslu z. Čárka v 

zápisu čísla se nazývá řádová čárka, část čísla nalevo od čárky je celá část čísla, část zapsaná napravo od čárky je 

zlomková část čísla (desetinná část). 

BinOctDec Proc Uses Edx maska:DWord 
  Xor Eax, Eax 
  Xor Ecx, Ecx 
  Xor Edx, Edx 
  Pxor Xmm1, Xmm1 
  Pxor Xmm2, Xmm2 
  Mov Ecx, 80 

L1: Mov Eax, maska  ;mocniny pro dvojkovou nebo osmičkovou 
  Movdqu Xmm1, [Eax + Ecx] 
  Lea Eax, [ROut + Ecx] 
  Movdqu Xmm2, [Eax] 
  Pmulld Xmm1, Xmm2 
  Pextrd Eax, Xmm1, 0 
  Add Edx, Eax 
  Pextrd Eax, Xmm1, 1 
  Add Edx, Eax 
  Pextrd Eax, Xmm1, 2 
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  Add Edx, Eax 
  Pextrd Eax, Xmm1, 3 
  Add Edx, Eax 
  Sub Ecx, 16 
  Jge L1 
  Mov [Suma], Edx 
  Mov Eax, Edx 
  Ret 
BinOctDec EndP 


