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Úvodní část - důležité. 
 

1. Program je vytvořen v Easy Code 2.02 pro X86  -->>  https://easycode.cat/English/Download.htm 
2. Nutnost se seznámit s předchozími díly (první a druhou částí) 

3. Kompilovat budeme v JWasm, provedeme nastavení. 

4. Možnost nastavení českého prostředí i české nápovědy. 

5. Program "Kalkulacka3" slouží jako ukázka nejedná se o plnohodnotný program. 

6. Je zabezpečeno chybné ošetření vstupních dat 

7. Není zabezpečeno plnohodnotné zaokrouhlování (potlačení nepotřebných koncových nul) 

8. Všechny početní operace jsou 64 bitové  

9. Veškeré funkce jsou řešeny samostatně, usnadní to čitelnost, ale zvýší nadbytečnost kódu  

10. Snažil jsem se používat minimum API funkcí.  

 

Začínáme – první část hlavní formulář a ovládací prvky. 
 

1. Otevřeme Easy Code a načteme nový projekt -  „Vizuální spustitelný soubor (exe)“ viz obrázek 1. 
 

 
Obrázek 1. 

2. Budeme používat nové styly Window, pro naše použití (pole tlačítek bude mít průhledný vzhled), proto 
kolonka manifestu bude zaškrknuta. 

3. Nastavíme umístění Vašeho projektu a jméno projektu na příklad (Kalkulacka). 
4. Po odkliknutí „OK“ se nám zobrazí pracovní formulář na který budeme přidávat ovládací prvky. 
5. Otevřeme okno „Vlastnosti projektu“ nastavíme procesor na 686 nebo 686P, zarovnávání na 16. 

 

https://easycode.cat/English/Download.htm
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Obrázek 2. 
 

6. Otevřeme okno Vlastnosti – Možnosti a nastavíme podle obrázku. 

 
Obrázek 3. 

 
 

7. Otevřeme složku programu „Kalkulačka“ a otevřeme složku „Res“ 
 

 
 
Do složky Res nakopírujeme soubor hlavní ikony aplikace „IkonaZP.ico“ a soubor manifestu je již vygenerován.  
 

8. Přepneme se na hlavní formulář a otevřeme složku v Exploreru ->  „Tabulku obrázků“  nastavíme . 
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9. Hlavní formulář budeme upravovat v podokně „Vlastnosti kalkulačka“ 

 Center Window nastavíme na 2, obrázek kalkulačky ve středu obrazovky. 

 Nastavíme Font podle obrázku, podřízené prvky toto písmo dědí. 
 

 
 IconBig a IconSmal nastavíme klikem na záložku (odrážka 7.) 

 

 
 

 Do složky Text napíšeme „Kalkulačka“ 

 MaximizeBox nastavíme na „False“  
 

Vytvoření  Ovládacích prvků na hlavním formuláři. 
 

Nastavení ovládacího prvku Toolbar. 
 Na hlavní formulář přidáme prvek Toolbar. 

 V podokně vlastností Toolbaru musíme nastavit „Align na 0-none“ 

 Klineme na podokno Toolbaru na položku  „Přizpůsobit“ a otevře se nám obrázek. 

 

 
Obrázek 4. 

 

 Nastavíme přibližnou velikost Toolbaru, tlačítko bude mít velikost 30x60 ne 25x50.. 
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 Zadáme „Vložit tlačítko“ nastaví se Index a zadáme požadovaný text. 

 Indexové číslo každého tlačítka na panelu nástrojů je také jeho spouštěcí ID . V době spuštění je toto ID to, 

které je zasláno do „okna vlastníka“ ToolBaru při stisknutí tlačítka, prostřednictvím zprávy WM_COMMAND, 

který je dodáván se snadným kódem . 

 

 
Toolbar 1. 

 

 
Toolbar 2. 

 
Toolbar 3. 

 

 
Toolbar 4. 

 

 
Toolbar 5. 

 

 
Toolbar 6. 

 U všech toolbarů nastavíme písmo stejné jako na formuláři (bod 9), a Border na Single. 

 Ještě přidáme tlačítko a prvek Static. Naše snaha může vypadat takto: 
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Obrázek 5. 

 
 

Projekt pro X86 si můžete stáhnout  Kalkulačka86  
Projekt kalkulačky je také na serveru  EasyCode 2. v sekci Help 
 

Výsledek našeho snažení bude vypadat takto: 
 

 
Obrázek 6. 

 

Stručný popis programu. 
 

;Start programu základní formulář. 
Kalkulacka3Procedure Proc hWnd:HWND, uMsg:ULONG, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

.If uMsg == WM_CREATE 
 ;Handle formuláře a ovládacích prvků a jejich pozice a velikost na formuláři 

.ElseIf uMsg == ECM_AFTERCREATE 
 ;Provede inicialisaci a změny, které nebyly možné během zprávy WM_CREATE.  

Podrobněji v nápovědě EasyCode, nastaví vstup a výstup do základní polohy. 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Kalkulacka3.zip
https://easycode.cat/Download.htm
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.ElseIf uMsg == WM_COMMAND 
;Zde bude probíhat obsluha všech prvků na formuláři 
;Button, Toolbar1 až Toolbar7  
;příklad tlačítka: 
LoWord wParam 

.If Ax == IDC_KALKULACKA3_BUTTON1   ;Mazací tlačíto 
  HiWord wParam 
  .If Ax == BN_CLICKED 
   MOVmq [RegistrX], [RegistrNull]  ;nuluje pracovní registr 
   Invoke ClearValues 
   Return TRUE 
  .EndIf 
  Return FALSE 
  Ret 
 .EndIf 
 
;příklad Toolbaru, trigonometrie funkce 
Mov Eax, hToolbar1    ;handle na toolbar1 
Mov Ebx, Eax 
LoWord wParam 
.If Ebx == lParam 
 .If Ax == eHYP     ;stisk HYP. 
  Invoke ShowWindow, hToolbar1, SW_HIDE 
  Invoke ShowWindow, hToolbar2, SW_RESTORE 
  Invoke ShowWindow, hToolbar6, SW_HIDE 
  Jmp @F 
 .ElseIf Ax == eSinus 
  Invoke FSinus, RegistrX, DegRad 
  Jmp @F 
 .ElseIf Ax == eCosinus 
  Invoke FCosinus, RegistrX, DegRad 
  Jmp @F 
 .ElseIf Ax == eTangenta 
  Invoke FTangent, RegistrX, DegRad, qJedna 
  Jmp @F 
 .ElseIf Ax == eARC 
  Invoke ShowWindow, hToolbar1, SW_HIDE 
  Invoke ShowWindow, hToolbar7, SW_RESTORE 
  Jmp @F 
 .ElseIf Ax == eSecan 
  Invoke FSecant, RegistrX, DegRad, qJedna 
  Jmp @F 
 .ElseIf Ax == eCosecan 
  Invoke FCosecant, RegistrX, DegRad, qJedna 
  Jmp @F 
 .ElseIf Ax == eCotangenta 
  Invoke FCotangent, RegistrX, DegRad, qJedna 
  Jmp @F 
 .EndIf 
@@: Return TRUE 
 Ret 
.EndIf 
 

;masky klávesnice pro zadávání čísel 0 až F 
eBinM Equ (Ax == 19) || (Ax == 26) 
eOctM Equ eBinM || (Ax == 7) || (Ax == 13) || (Ax == 14) || (Ax == 15) || (Ax == 20) || (Ax == 21) ;|| (Ax == 11) 
eDecM Equ  eOctM || (Ax == 8) || (Ax == 9) 
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eHexM Equ  eDecM || (Ax == 1) || (Ax == 2) || (Ax == 3) || (Ax == 4) || (Ax == 5) || (Ax == 6) 
 
;Tabulka pro převod kodu klávesy toolbaru3 na znak  
TabulkaDec DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '7', '8', '9', 0, 0, 0, '4', '5', '6', 0, 0, 0, '1', '2', '3', 0, 0, 0, 0, '0', ".", 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
TabulkaOct DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '7', 0, 0, 0, 0, 0, '4', '5', '6', 0, 0, 0, '1', '2', '3', 0, 0, 0, 0, '0', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
TabulkaBin DB 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '1', 0, 0, 0, 0, 0, 0, '0', '.', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
TabulkaHex DB 0, 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', '7', '8', '9', 0, 0, 0, '4', '5', '6', 0, 0, 0, '1', '2', '3', 0, 0, 0, 0, '0', '.', 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
 
;Pro toolbar3, kde voláme čísla klávesnice je změna: 

Mov Eax, hToolbar3  ;číselná klávesnice a běžné funkce 
Mov Ebx, Eax 
LoWord wParam 
.If Ebx == lParam 
;Zapis znaků 
 .If BazeIn == eDec ;maska pro výběr znaků  
  .If eDecM         

    Invoke KodToolbar, [TabulkaDec + Eax]   ;znak <-- Adresa tabulky + index klávesy Ax 
  .EndIf 
 .ElseIf BazeIn == eOct 
  .If eOctM 
   Invoke KodToolbar, [TabulkaOct + Eax] 
  .EndIf 
 .ElseIf BazeIn == eBin 
  .If eBinM 
   Invoke KodToolbar, [TabulkaBin + Eax] 
  .EndIf 
 .ElseIf BazeIn == eHex 
  .If eHexM 
   Invoke KodToolbar, [TabulkaHex + Eax] 
  .EndIf 
 .EndIf 
;volání dalších funkcí funkcí  
 .If Ax == ePodil 
  Invoke FPodil 
 .ElseIf Ax == eLogX 
  Invoke FLogx, RegistrX 
 .ElseIf Ax == eLnX    ; prirozený logaritmus    

   Invoke FLnx, RegistrX 
;další funkce  
;volám desetinou tečku 
 .ElseIf (Ax == eDtTecka) 
  .If TestDt == FALSE 
   Mov [TestDt], TRUE 
   MOVmb BazeOutTmp, BazeOut 
   Mov BazeOut, 2 
   Invoke KodToolbar, [TabulkaHex + 27] 
   MOVmb BazeOut, BazeOutTmp 
  .EndIf 
 .EndIf 
.EndIf    
 

Pracovní registr je RegistrX , RegistrY a RegistrM (pro operace s pamětí). 
Výsledek každé operace je uložen do RegistruX jako 8 Byte reálné číslo.       
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Hodnota z RegistruX je převedena na Asci podle nastavení Qbaze  hex, Dec, Oct, Bin (toolbar4) 
Převedená hodnota je uložena na adresu BuffaSCI a zobrazena.  
 

Zápis a převod čísla. 
 

;Zapisuje znak do pracovního registru a zobrazí. 
KodToolbar Proc Uses Ebx Edi Esi mZnak:Byte 
 Invoke AddCharToString, Addr (BuffAsci + 1), mZnak  ;uloží znak do registru zobrazení, 0 pozice pro +-   
 Invoke SendMessage, hStatic1, WM_SETTEXT, NULL, Addr BuffAsci ;zobrazí znak 
 Invoke PrevodAsciBin, BazeInDq    ;převede znak na binární do RegistruX  
 Invoke Beep, 1000, 100 
 Ret 
KodToolbar EndP 
 
 

Převod textu na reálné číslo. 
 

Převod ASCI (text) z [BuffAsci]  do [RegistrX] (reálné číslo 64 bitů).         

Vstupní data mohou být hex, Dec, Oct, Bin podle nastavení mBaze. 

Program může provádět převod z libovolné číselné soustavy pokud změníme hodnotu mBaze. 

 

PrevodAsciBin Proc Uses Edi Esi Edx Ecx  mBaze:QWord 

 

;*********************************************************************** 

;musíme řešit počet znaků před a za desetinou tečkou 

;formát dat může být: 

;1.  .xxxxxxxxxxx   desetiné číslo bez celé části 

;2.  xxxxxxxxxxxx   celé číslo bez desetiné části 

;3.  xxx.xxxxxxxx   reálné číslo celá a desetiná část 

;*********************************************************************** 

Local LenTmpa:Byte 

Local LenDta:Byte 

 Local LenCel:Byte 

 

 Mov [LenDta], 0 

 Mov [LenCel], 0 

 Mov [LenDta], 0 

 

 ;Délka ASCI pole nastavena na max. délku 127 byte, hledá Null 

 ;****************************************************************************** 

 Cld 

 Lea Edi, [BuffAsci + 1]  ;první znak +/- nepočítám      

 Mov Edx, Edi 

 Mov Ecx, 127 

 Xor Eax, Eax 

 Repne Scasb   ;porovná eax s [BuffAsi + x] ukončí cykl pokud nalezne zhodu 

 Sub Edi, Edx 

 Mov Edx, Edi 

 Dec Edx 

 Mov [LenTmpa], Dl  ;pokud platí Dl == 0  pak v poli není zapsán žádný znak  

 Jnz @F    ;Pokud je velikost pole nulová pak ukončí převod  

 Ret 

           

 ;Vypočítá pozici desetiné tečky 

 ;****************************************************************************** 

@@: Lea Edi, [BuffAsci + 1] 

 Mov Ecx, Edx 

 Mov Edx, Edi 

 Mov Al, eDt 
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 Repne Scasb 

 Sub Edi, Edx 

 Mov Edx, Edi 

 ;první znak je desetiná tečka, žádné další znaky neexistují, 

 ;****************************************************************************** 

.If ([LenTmpa] == 1) && ([BuffAsci + 1] == eDt)   

  Mov [LenCel], 0 

  Mov [LenDta], 0 

  Ret     ;ukončí převod 

 .EndIf 

 .If (Dl == [LenTmpa]) 

  Mov Al, [LenTmpa] 

  Mov [LenCel], Al 

  Mov [LenDta], 0 

 .ElseIf (Dl != [LenTmpa]) 

  Dec Edx 

  Mov [LenCel], Dl 

  Mov Al, [LenTmpa] 

  Dec Eax 

  Sub Eax, Edx 

  Mov [LenDta], Al 

 .EndIf 

 

;********************************************* 

;POČET ZNAKŮ PŘED A ZA DESETINOU TEČKOU 

;Budeme řešít první znaky za desetinou tečkou 

;********************************************* 

 Movlpd Xmm4, [mBaze]          

 ;Báze ze které budeme převádět do [RegistrX] velikost vždy double 64 bitů 

 Xorpd Xmm3, Xmm3 

 Mov Cl, [LenDta]          

 ;nulujeme Xmm3, výstup za DT je nulový není desetinná část 

 Jecxz K1           

 ;pokud není desetiná část přejdeme na celou část převodu 

 ;********************************************** 

 ;počet znaků za desetinou tečkou v registru Ecx 

 ;začínáme prvním znakem za desetinou tečkou 

 ;********************************************** 

  Mov Al, [LenCel] 

  Lea Esi, [BuffAsci + Eax + 2]        

  ;začátek načítání za desetinou tečkou tečkou 

  Xor Eax, Eax 

  Movlpd Xmm1, [qJedna]         

  ;vstup 1.0 číslo na nultou 

L2:  Lodsb           

  ;načítáme BYTE 

  .If eNumeric          

  ;bin, oct, dec 

   Sub Al, 30H 

  .ElseIf eHexa          

  ;hex 

   Sub Al, 37H 

  .EndIf 

  Cvtsi2sd Xmm0, Eax         

     ;první činitel převede integer na double 

  Divsd Xmm1, Xmm4         

     ;druhý činitel Xmm1 = Xmm1/Baze 

  Mulsd Xmm0, Xmm1          

     ;součin Xmm0 = Xmm0*Xmm1 
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  Addsd Xmm3, Xmm0         

     ;součet všech členů výsledek desetiné části Xmm3 = Xmm3 + Xmm0 

  Loop L2 

 

  ;******************************************************** 

  ;řešíme znaky před desetinou tečkou 

  ;začínáme posledním znakem před desetinou tečkou 

  ;******************************************************** 

  Xor Ecx, Ecx 

K1:  Mov Cl, [LenCel] 

  Jecxz L5 

  Std           

       ;příznak směru opačný, načítáme od konce 

  Lea Esi, [BuffAsci + Ecx]         

   ;první znak před desetinou tečkou 

  Movlpd Xmm1, [qJedna] 

  Xor Eax, Eax          

  

  ;Xmm1= 1.0 

L4:  Lodsb 

  .If Al != eDt          

     ;načte byte z BuffAsci 

   .If eNumeric         

     ;bin, oct, dec 

    Sub Al, 30H 

   .ElseIf eHexa         

     ;hex 

    Sub Al, 37H 

   .EndIf 

  Cvtsi2sd Xmm0, Eax ;Xmm0 = Eax převedeno na double    

          

  Mulsd Xmm0, Xmm1  ;Xmm0= Xmm0*Xmm1      

        

  Addsd Xmm2, Xmm0 ;Xmm2 = Xmm2 + Xmm0     

  Mulsd Xmm1, Xmm4 

  .EndIf           

  ;Xmm1 = Xmm1 * Xmm4(baze) 

  Loop L4 

L5:  Addsd Xmm2, Xmm3         

     ;souěet celé a desetiné části 

  ;test, zda zadané číslo je záporné 

  .If [BuffAsci] == eMinus         

   ;jedná se o záporné číslo 

   Mulsd Xmm2, qMinusJedna       

     ;násobíme -1.0 

  .EndIf 

  Movlpd [RegistrX], Xmm2 ;uložíme výsledek převodu do [RegistrX]   

  Cld         Cld 

  Mulsd Xmm2, [qPI_180]         

    ;převod stupňů na radiány pro goniometrick0 funkce 

  Movlpd [RegistrDegRad], Xmm2        

   ;uložíme výsledek převodu do [RegistrDegRad] 

  Ret 

PrevodAsciBin EndP 

 

PrevodBinAsci Proc Uses Ecx Edx Esi Edi, Registr:QWord, qBaze:QWord 
…….. 
Ret 
 
  



Assembler 3. část programujeme kalkulačku. 
 

12 
 

 

Kalkulačka X64.  
 

64 bitová kalkulačka je ve dvou verzích a to: 

 statické – brzká ranní vazba  výstupní soubor *.lib 

 dynamické – pozdní vazba výstupní soubor *.dll 

 

U statického linkování linker zkopíruje část kódu knihovny přímo do souboru *.exe.  

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. 

 

Při dynamickém linkování jsou soubory knihovny připojovány za běhu programu, kód knihovny se nekopíruje. 

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. 

 

Vytvoření souboru Kalkulacka64.exe (hlavní formulář a ovládací prvky). 
 

1. Otevřeme Easy Code a načteme nový projekt -  „Vizuální spustitelný soubor (exe)“ viz obrázek 7. 

 

 
Obrázek 7 

 

Otevřeme složku „Nastavení  Nástroje“ a nastavíme : 
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Obrázek 8 

 

 
2. Jinak budeme postupovat stejně jako v případě 32 bitové aplikace, přidáme ovládací prvky na hlavní formulář. 

3. Vytvoříme nový projekt 64 bitový   Fpu64.dll 

 

 
Obrázek 10 
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4. Projekt vytvoříme v jiném adresáři a nakopírujeme ho do projektu KalkulackaX64 pro lepší ladění 

 

 

 
Obrázek 11 

 

V tomto případě se bude jednat o dynamické linkování. 

 

5. Pro statické linkování vytvoříme projekt Fpu64.lib . Budeme postupovat  stejně jako v předešlém příkladě. 

Zde si vybereme, kterou verzi budeme programovat, program se bude zásadně lišit u každé verze. 

 
Obrázek 12 

 

6. Co so musíme uvědomit rozdíly mezi 32 bitovým a 64 bitovým programováním: 

 Win32 používá konvence STDCALL. To znamená, že všechny parametry, které jsou odesílány do rozhraní 

API, jsou PUSHed na zásobníku. Ve Win32 je ukazatel zásobníku (ESP) snížen o 4 bajty pro každou 

PUSH. Ve službě STDCALL je odpovědností API obnovit zásobník do rovnováhy. 

 Ve Win32 musí okenní programy a další procedury zpětného volání obnovit hodnoty v registrech EBP, 

EBX, EDIa ESI před návratem k volajícímu (pokud je změněna hodnota v těchto registrech). 

 "Volatilní (nestálé)" registry jsou ty, které mohou být změněny rozhraními API a které nemusíte ukládat a 

obnovovat ve svých okenních procedurách a dalších procedurách zpětného volání. Ve Win32 byly volatilní 

registry pro všeobecné účely jako EAX, ECX a EDX. 

 Do registrů EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP a ESP můžeme přistupovat pomocí existujících jmen 

AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP a SP. 
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 Do registrů EAX, EBX, ECX, EDX můžeme přistupovat pomocí existujících jmen Al, Bl, Cl, Dl taktéž 

platí přístup pomocí AH, BH, CH, DH. 

 Navrácená hodnota z funkcí API je registr EAX. Funkce API mohou měnit hodnoty ostatních registrů. 

 Návratová hodnota z našich procedur je registr EAX nebo ST(0) koprocesoru. 

 Funkce API voláme Invoke název API, seznam parametrů . 

 

7. Konvence Microsoft _fastcall předává první čtyři argumenty (hodnocené zleva doprava), které se vejdou do 

RCX , RDX R8 a R9 Zbývající argumenty jsou vloženy do zásobníku zprava doleva. Když kompilátor 

kompiluje pro IA64 nebo AMD64 , ignoruje klíčové slovo __fastcall a místo toho použije jednu 64bitovou 

konvenci volání . Registry se nepoužívají, pokud je parametr typu s plovoucí desetinnou čárkou nebo strukturou. 

V případě potřeby je za vyčištění zásobníku zodpovědná nejčastěji volající funkce. 

Celé argumenty jsou předávána v registrech Rcx, Rdx, R8 a R9.Argumenty s plovoucí čárkou jsou předáváné v 

XMM0L, XMM1L, XMM2L a XMM3L. 

16bajtové argumenty jsou předány odkazem.Předávání parametrů Je podrobně popsáno v parametru předávání.  

RegistrY a Rax, R10, R11, Xmm4 a Xmm5 jsou považovány za volatilní.Využití registrů je podrobně  a je  

zdokumentováno v dokumentaci. 

 

8. Musíme zachovávat registry RBP, RBX, RDI, RSI, R12 až R15 a XMM6 až XMM15. 

Nemusíme zachovávat registry RAX, RCX, RDX a R8 až R11. 

Existuje 8 nových registrů XMM (128 bitů) s názvem XMM8 až XMM15. 

64bitové registry MMX (MM0 až MM7) jsou stále k dispozici.  

Stejně jako v procesoru 86 se také používají jako registry s plovoucí desetinnou čárkou (ST0 až ST7) pro 

instrukce s plovoucí desetinnou čárkou x87. 

Ukazatel instrukce je nyní v 64bitovém registru RIP. 

9. ;Pro reálná čísla program využívé registry Xmm. Platí pouze pokud je funkce ve stejném modulu, neplatí pro 

volání do knihovny Dll. 

 

10. Příklad: 

Procedura Proc FastCall Frame f1:Real8, f2:Real8, f3:Real8, f4:Real8 

 Movlpd f1, Xmm0 

 Movlpd f2, Xmm1 

 Movlpd f3, Xmm2 

 Movlpd f4, Xmm3 

;Nějaký kód 

 Ret 

Procedura EndP 

 

Procedura proc FastCall Frame f1:Qword, f2:Qword, f3:Qword, f4:Qword 

 Mov f1, Rcx 

 Mov f2, Rdx 

  Mov f3, R8 

  Mov f4, R9 

;Nějaký kód 

 Ret  

Procedura EndP 

 

DŮLEŽÍTÉ: 

;Při míchání celých a reálných čísel musíme zachovat pořadí registrů jinak procedura nebude fungovat. 

Procedura Proc FastCall Frame f1:Real8, f2:DWord, f3:Real8, f4:Real8 

 Movlpd f1, Xmm0 

 Mov f2, Edx 

 Movlpd f3, Xmm2 

 Movlpd f4, Xmm3 

;Nějaký kód 

 Ret 

Procedura EndP 

 

;Pokud voláme funkci v knihovně dll musí mít všechny parametry velikost QWord 

;Platí pro celá čísla, pro práci v Dll knihovně budeme používat i pro reálná čísla 

;Volám z hlavního programu do dll  
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;parametry fx nemusí být QWord 

ECInvoke Funkce1 fx1, fx2, fx3, fx4 

 

Funkce1 Proc FastCall Frame f1:QWord, f2:QWord, f3:QWord, f4:QWord 

 Mov f1, Rcx 

 Mov f2, Rdx 

 Mov f3, R8 

 Mov f4, R9 

;Nějaký kód 

 Ret 

Funkce1 EndP 

 

Stručný popis hlavního formuláře „Kalkulacka64.exe“. 
 

1. Provedena změna ovládání tlačítek „Toolbarů“ (obě varianty, příklad hyperbolických funkcí) 

 

Kalkulacka64ToolBar1 Proc Private Frame hWnd:HWND, uMsg:QWord, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

 Mov hWnd, Rcx 

 Mov uMsg, Rdx 

 Mov wParam, R8 

 Mov lParam, R9 

 

 .If uMsg == WM_LBUTTONDOWN    ;stisk levého tlačítka myši 

  Invoke SendMessage, hWnd, TB_GETHOTITEM, 0, 0   ;klepnutí na tlačítko toolbaru 

  .If Ax == eHYP 

   Invoke ShowWindow, hToolbar1, SW_HIDE 

   Invoke ShowWindow, hToolbar2, SW_RESTORE 

   Invoke ShowWindow, hToolbar6, SW_HIDE 

   Mov Eax, TRUE 

   Ret 

  .ElseIf Ax == eSinus 

   ECInvoke FpuSin64, RegistrX, DegRad, BazeOutDq, TRUE ;volám funkci v dll knihovně 

   Jmp @F 

  ;Další funkce  

  .EndIf 

@@: 

  MOVmq RegistrX, [Rax] 

  Mov Rax, TRUE 

  Ret 

 .EndIf 

  Xor Rax, Rax ;Return FALSE 

 Ret 

 

2. Pro statickou vazbu z dll knihovnou musíme zadat prototypy souborů . 

 

FpuSin64 Proto :QWord,:QWord,:QWord,:QWord 

FpuCos64 Proto :QWord,:QWord,:QWord,:QWord 

FpuTan64 Proto :QWord,:QWord,:QWord,:QWord 

FpuCoTan64 Proto :QWord,:QWord,:QWord 

 

;další prototypy funkcí 

  

.Const 

 

3. Pro dynamickou vazbu načtení knihovny DLL implicitní  linkování pozdní vazba. 

 

 .If uMsg == WM_CREATE 

 

;Handle formuláře a ovládacích prvků a jejich pozice a velikost na formuláři 
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Invoke LoadLibrary, TextStr("Fpu64.dll", 0,)  ;načtení knihovny dll 

Mov hLib, Rax 

        .If Rax != NULL 

            Invoke GetProcAddress, hLib, TextStr("FpuSin64", 0,)      ;vrací adresu exportované funkce 

   Mov [FpuSin64], Rax 

 Invoke GetProcAddress, hLib, TextStr("FpuCos64", 0,) 

             Mov [FpuCos64], Rax 

             Invoke GetProcAddress, hLib, TextStr("FpuTan64", 0,) 

 

 .ElseIf [hLib] == NULL 

         Invoke MessageBox, NULL, Addr DllNotFound, Addr AppName, MB_OK 

         .EndIf 

 Return FALSE 

 ;*********************************************************************** 

 ;*********************************************************************** 

 .ElseIf uMsg == ECM_AFTERCREATE 

 

Knihovny „Fpu64.dll“ . 
 

4. Dynamická knihovna musí mít prototypy funkcí. 

 

.Code 

 

FpuSin64 Proto :QWord,:QWord,:QWord,:QWord 

FpuCos64 Proto :QWord,:QWord,:QWord,:QWord 

FpuTan64 Proto :QWord,:QWord,:QWord,:QWord 

FpuCoTan64 Proto :QWord,:QWord,:QWord,:QWord 

Programy Kalkulačky pro statickou i dynamickou knihovnu můžeme stáhnout zde. 

 

Dynamická knihovna pro X64. 
Statická kalkulačka pro X64 
 
Programy můžeme též stáhnout na serveru zde 
 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Kalkulacka64.zip
https://www.zpavlu.cz/Priklady/Kalkulacka64_Staticka.zip
https://easycode.cat/Download.htm

