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Slovo úvodem. 
Tento tutoriál byl vytvořen pro ty, kteří se chtějí od základů naučit základy programování. Tento tutoriál vám 
poskytne dostatek znalostí o programování v assembleru, odkud se můžete dostat na vyšší úroveň odborných 
znalostí. 
 
Každý počítač má mikroprocesor, který řídí aritmetické, logické a řídicí činnosti počítače. 
Každá rodina procesorů má vlastní sadu instrukcí pro zpracování různých operací, jako je získávání vstupů z 
klávesnice, zobrazování informací na obrazovce a provádění různých dalších úloh. Tato sada instrukcí se nazývá 
„strojové instrukce“. 
 
Procesor chápe pouze instrukce strojového jazyka, což jsou řetězce 1 a 0. Strojový jazyk je však příliš složitý a nehodí 
se  pro použití ve vývoji softwaru. Nízko úrovňový strojový  jazyk je tedy určen pro konkrétní skupinu procesorů, 
která představuje různé instrukce v symbolickém kódu a srozumitelnější podobě. 
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Historie assembleru. 
 
Jazyk symbolických adres (zkratka JSA, anglicky assembly language, slangově assembler) nebo také jazyk symbolických 
instrukcí je nízkoúrovňový programovací jazyk, jehož základem jsou symbolické reprezentace jednotlivých strojových 

instrukcí a konstant potřebných pro vytvoření strojového kódu programu pro určitý procesor. Nejedná se tedy o jeden 
konkrétní jazyk, ale spíše o druh jazyka. Symbolickou reprezentaci tvoří zpravidla výrobce procesoru a je založena 
na mnemotechnických zkratkách, které vyjadřují, co daná strojová instrukce dělá, označují symbolicky registr, slovní 
zkratku podmínky a podobně. JSA je proto závislý na konkrétním procesoru a zapsaný program je 
obtížně přenositelný na jinou platformu (na rozdíl od vyšších programovacích jazyků). 
Pro překlad z JSA do strojového kódu se používá program, který nazýváme assembler (překladač). V 
programátorském slangu se název assembler používá i pro JSA. 

JSA se poprvé objevily v 50. letech 20. století, kdy byly označovány jako druhá generace programovacích jazyků. 
Eliminovaly většinu chyb vznikajících při programování a časovou náročnost první generace programovacích jazyků tím, že 
odstranily nutnost pamatovat si číselné kódy jednotlivých strojových instrukcí, nutnost vypočítávat adresy skoků 
a umístění dat a zjednodušením (zkrácením) zápisu programu. Ve své době byly široce využívány pro všechny typy 
programování. Avšak v 80. letech (u mikropočítačů v 90. letech) byly nahrazeny programovacími jazyky s vyšší úrovní 
abstrakce, které přinášely vyšší produktivitu programování. 
V současné době jsou JSA používány zejména pro přímé ovládání hardware, přístup ke specializovaným instrukcím 
procesoru nebo pro kritické úseky, kde je nutný vysoký výkon. Typicky se jedná o ovladače zařízení, 
nízkoúrovňové  embedded systémy a operační systémy. 

Pokročilé překladače JSA poskytují doplňující nástroje pro správu a vývoj kódu, řízení překladu programu, a podporu 
ladění.  
Mezi hlavní prvky patří také podpora maker, pak nazýváme takový překladač makro assembler. Makro je 
posloupnost  instrukcí přiřazená názvem a může být použita kdekoli v programu. Makro se vyvolá pomocí názvu 
makra spolu s potřebnými parametry. Pokud potřebujete v programu několikrát použít řadu instrukcí, můžete tyto 
instrukce umístit do makra a používat je místo psaní instrukcí po celou dobu. Nejlépe to uvedu v příkladu.  
Každé makro musí mít název, popřípadě parametry. Jeho syntakce se liší  podle typu překladače, význam je stále 
stejný.  
 
Set_Kurzor Macro   ;parametry (nemusí mít) 
 Mov Edx, 100 
 Add Eax, Edx 
EndM    ;(ukončení makra) 
;v programu 
….. 
nějaký kód 
;Set_Kurzor vložené makro, doplní funkci o instrukce makra 
Mov edx, 100 
Add Eax, Edx 
….. 
Pokračování kódu  

 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%A1_instrukce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%A1_instrukce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%BD_k%C3%B3d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_procesorov%C3%A1_jednotka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnick%C3%A1_pom%C5%AFcka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portace_softwaru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_platforma
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eklada%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikropo%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovlada%C4%8D_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vestav%C4%9Bn%C3%BD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m


Assembler 1. část 
 

4 
 

Úvod do assembleru 
V současné době existuje velké množství překladačů JSA na příklad Flat Assembler (FASM), Netwide Assembler 
(NASM) , GNU Assembler (gas) , Microsoft Macro Assembler (MASM), Turbo Assembler (TASM), WinAsm visuální 
nadstavba MASM. 
Jejich nevýhodou je nepoužitelnost pro nové typy procesorů a nemožnost používat pro 64 bitové programování. 
Programování v assembleru na vyšší úrovni začíná s operačním systémem DOS.  Při nástupu operačního systému 
windows, se assembler stává plnohodnotným programovacím jazykem. Vývoj procesorů je stále složitější (16 bitů, 32 
bitů, 64 bitů a 128 bitů), procesory mají více jader, uplatňuje se paralelní zpracování instrukcí a dostupné popisy jsou 
20 – 25 roků staré. Další komplikaci přináší začlenění API funkcí do assembleru, z důvodů množství  různých datových 
typů v API funkcích. Co se týká procesorů Intel a AMD můžete si přečíst sérii článků uvedených zde. Nejsou zde 
zastoupeny historické procesory 286 a 386.  
 
Každý procesor disponuje celou množinou instrukcí. Co je to instrukce a z čeho se skládá, a co znamená pojem 
instrukční cyklus. Tento pojem je možno rozdělit na: 

 výběr instrukce z operační paměti, 

 dekódování instrukce, 

 zpracování instrukce, 

 příprava na zpracování další instrukce. 
 
Každá instrukce procesoru vypadá takto: 
 

 
Pro používání JSA (jazyk symbolických adres) musíme používat kompilátor a linker. Kompilátor nám umožňuje 
převádět jednotlivé moduly do strojového kódu a linker tyto moduly spojí do jednoho výsledného programu (*.exe, 
*.dll , drv a podobně). Uvedený obrázek nám to demonstruje. 
 

 
 
Zdrojové moduly v assembleru jsou převážně tvořeny soubory s koncovkou *.asm, z důvodu přehlednosti  a možnosti 
používání již hotových funkcí v daných modulech. Při překladu jsou vytvořeny relativní moduly a dále je možno 
připojit COFF soubory *.obj  , tyto soubory obsahují již přeložené zkompilované funkce. Linker vytvoří spustitelný 
soubor *.exe, *.dll nebo může vytvořit další COFF soubor k dalšímu použití v jiném programovém modulu. Typ 
kompilátoru ovlivňuje kvalitu a rychlost kódu a možnost překladu nových instrukcí procesoru. 
Struktura souborů v jednotlivých typech assemblerů se může lišit a vypadá zpravidla takto: 

https://www.svethardware.cz/prehled-desktopovych-procesoru/22566-3
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1. Složka Debug obsahuje výstupní soubor *.exe, *.dll, *. obj,   obsahuje navíc ladící informace 
2. Složka Release obsahuje výstupní soubor *.exe, *.dll, *. obj,  hotový soubor   
3. Složka Res obsahuje manifest soubor manifest.xlm nebo je prázná podle typu výstupního souboru. 
4. V projektu jsou soubory *.asm, *.h, *.rc a spouštěcí soubor typu assembleru v tomto příkladu *.ecp.  
5. Podle typu JSA může též obsahovat různé pomocné soubory.  

 
Malá ukázka sečtení dvou celých čísel: 
//C++ 
int aa = 50;  //hodnotu 50 přiřadí proměnné aa 
int ba = 30;  //hodnotu 30 přiřadí proměnné ba 
int ret = aa +ba;  //součet  v proměnné ret 
 
; JSA 
mov eax, 50  ;hodnotu 50 dekadicky přesune do registru eax 
add eax, 30  ;součet hodnoty 30 s hodnotou v registru eax, výsledek bude v registru eax 
Můžeme přirovnat datové typy v C++ s registry v JSA a instrukce s operačním kódem. 

Vlastnosti jazyka  JSA 
JSA není objektově orientovaný, přesto má v dnešní době široké uplatnění. Hlavně je využíván v aplikacích, kde 
požadujeme rychlou reakci progranu. Může být použit jako inline assembler (vložený assembler) to  je v 
programování označení pro kód v jazyce symbolických instrukcí (asembleru) vložený mezi příkazy vyššího 
programovacího jazyka (např. C, C++).   
Inline assembler je integrován v kompilátoru, takže nepotřebujete používat samostatný kompilátor, jako například 
Microsoft Macro Assembler (MASM). Nelze použít pro 64 bitové programy. 
Programy s kódem inline assembleru nejsou plně přenosné na jiné hardwarové platformy. Pokud navrhujete s 
ohledem na přenositelnost, vyhněte se použití inline assembleru. 
Další použití JSA je v knihovnách *.dll jak statických i dynamických, souborech COOF (*.obj) , kde linker může provést 
propojení s objektovým kódem. Též se používá v OS Linux. Programy psané v JSA jsou mnohem menší, úspornější na 
paměť a rychlejší. Nevýhoda je pracnost při psaní programu. 
Zde bych se odvolal na IEEE 694-1985 - IEEE standard pro jazyk mikroprocesorového sestavování, tento dokument 
standardizuje existující praxi, specifikuje sadu mnemonik instrukcí a popisů, zavádí standardní syntaxi jazyka sestav a 
poskytuje postupy pro konzistentní rozšíření. 
 
 

https://standards.ieee.org/standard/694-1985.html
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Ještě pár slov o pomocných ladících souborech používaných v JSA. 
 EDITBIN.EXE - microsoft COFF binární soubor editor upravuje binární soubory Common Object File Format 

(COFF). Editbin – můžete použít k úpravě souborů objektů, spustitelných souborů a dynamické knihovny 
(DLL). Tento nástroj můžeme spustit pouze z příkazového řádku sady Visual Studio. Je umístěn  
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Enterprise\SDK\ScopeCppSDK\VC\bin\editbin.exe 
Popis tohoto programu nalezneme zde. 

 DUMPBIN.EXE - zobrazí informace o binárních souborech Common Object File Format (COFF). DUMPBIN – 
můžete použít k prozkoumání souborů objektů COFF, standardní knihovny objektů COFF, spustitelných 
souborů a dynamické knihovny (DLL). Tento nástroj můžeme spustit pouze z příkazového řádku sady Visual 
Studia. Je umístěn a jeho popis nalezneme  zde. 

 HIEW.EXE - tato softwarová aplikace umožňuje prohlížet a upravovat soubory libovolné délky v režimech 
textu, hex a dekódování. Můžete také blokovat operace: číst, zapisovat, zapisovat, kopírovat, přesouvat, 
vkládat, mazat, kryptovat, má vzorové vyhledávání v disassembleru, podporu pro NE, LE, LX, PE / PE32 a 
spustitelný spustitelný soubor ELF / ELF64. formáty a další. 

 DUMPPE.EXE - analyzujte vnitřní strukturu symbolických ladicích souborů PE a .DBG COFF. 
 

 
 

 W32DSM89.EXE – disassembler + debugger pro windows. Neumí dekódovat nejnovější instrukce procesoru 
a neumí pracovat s 64 bitovým assemblerem. Možno stáhnout zde. 
 

https://docs.microsoft.com/cs-cz/cpp/build/reference/editbin-reference?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/cs-cz/cpp/build/reference/dumpbin-reference?view=vs-2019
http://www.zpavlu.cz/assembler/win32dasm893cz.zip
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Režim disassembleru. 

 

 PEBrowse64.exe – profesional výborný disassembler pro X86 i X64 bohužel firma smidgeonsoft  skončila na 
konci roku 2018 nevím proč. Je možno ho stáhnout z webu zde, popis najdeme zde.  
Nástroj pro statickou analýzu a disassembler pro spustitelné soubory Win32 nebo Win64 a sestavení 
Microsoft .NET vytvořené podle specifikací Portable Executable vydaných společností Microsoft.  
S diskoemblerem PEBrowse je možné otevřít a prozkoumat všechny spustitelné soubory bez nutnosti je 
načíst jako součást aktivního procesu s debuggerem. Aplikace, systémové knihovny DLL, ovladače zařízení a 
sestavy Microsoft .NET jsou všechny kandidáty pro offline analýzu pomocí programů PEBrowse. Informace 
jsou organizovány ve vhodném treeview indexu s hlavními divizemi PE souboru zobrazenými jako uzly. 

https://pebrowse64-professional.software.informer.com/4.0/
https://www.codeproject.com/Articles/1159077/Code-Obfuscation-in-Bit-Land
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PEBrowse64.exe 

 

 
PEBrowse64.exe 
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 PEBrowseDbg64.exe - velmi výkonný, univerzální a přizpůsobitelný ladicí program Win32 / Win64 
uživatelského režimu / disassembler. PEBrowseDbg64 Interactive není debugger zdrojového kódu, ale 
pracuje na úrovni instrukcí Intel x64 a proto na nejnižší úrovni, kde se program provádí. Ladicí program plně 
podporuje řízené procesy Microsoft .NET a umožňuje bezproblémové ladění interop nebo smíšeného režimu. 
Podporuje také ladění podřízených procesů. 
 

 
PEBrowseDbg64 

 

Porovnání různých assemblerů 
Zde  se pokusím porovnat různé typy překladačů, jejich možnosti a současné použití. Tato kapitola je moje 
subjektivní hodnocení. 
 

Netwide Assembler (NASM)  
je multiplatformní kompilátor programovacího jazyka assembler. Podporuje architekturu x86 a x86-64. Také 
podporuje většinu výstupních formátů. NASM zvládne velkou část instrukčních sad včetně nedokumentovaných a 
včetně specifických instrukcí některých procesorů. Kromě překladače má i velmi omezený dissassembler s názvem 
ndisasm. Pro x86 je popsán v knize "Mistrovství v jazyce assembler". Používá se také ke kompilaci do Linuxového 
formátu. V dnešní době je udržován malým týmem vývojářů. Z mého osobního hlediska je již zastaralý a práce s ním 
je pro soudobý stav instrukcí procesorů neefektivní. Je využíván převážně pro 16 a 32 bitové programy. Nedoporučuji 
používat. Aktuální verzi stáhnete zde. Manuál pro procesory INTEL si můžete stáhnout zde. 
 

MASM makro assembler  
je dvojprůchodový assembler. V prvním průchodu asembler vyhodnocuje příkazy a rozvinuje příkazy volání 
makroinstrukcí vypočítává velikost kódu, vygeneruje a zakládá tabulku symbolů, v níž se symbolům, proměnným, 
návěštím a makroinstrukcím přiřazují hodnoty. V druhém průchodu dosazuje za symboly, proměnné, návěští a výrazy 
hodnoty z tabulky symbolů, rozvinuje příkazy volání makroinstrukcí zapisuje relokovatelný cílový kód do souboru, 
jehož jméno je standartní. 
Byl vyvinut v roce 1981. Používá syntaxi Intel pro MS-DOS a Microsoft Windows.  

http://www.nasm.us/
https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm
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Pro x86 je popsán v knize "Mistrovství v jazyce assembler". V současné době již není samostatně na trhu, ale 
nejnovější verze MASM jsou součástí programu Microsoft Visual Studio. O jeho používání platí to samé jako o NASM. 
Nedoporučuji používat. Možno si ho stáhnout zde. 
 

WinAsm studio  
je v současné době otevřeným vývojovým prostředím pro vývoj 16 a 32 bitových aplikací. Používá se pro vývoj 
aplikací jak pro DOS tak i Windows. Využívá plně makro assembler MASM a je doplněn řadou dalších vylepšení 
(optimalizován na velikost a rychlost, intellisense, možnost vytváření programů založených na Windows API). 
Poslední aktualizace květen 2011. Možno si ho stáhnout zde. 
 

 
WinAsm studio – nový projekt. 

 

 
IDE WinAsm studia. 

 
 

http://www.masm32.com/download.htm
http://www.zpavlu.cz/assembler/WinAsm511.zip
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Plochý assembler  
(zkráceně na fasm, záměrně stylizovaný s malými písmeny) je rychlým samo-montážním assemblerem běžícím v 
různých operačních systémech, v neustálém vývoji od roku 1999. Byl navržen především pro sestavení instrukcí x86 a 
podporuje x86 a x86-64 instrukce nastaví s MMX, 3DNow !, SSE až do rozšíření SSE4, AVX, AVX2, XOP a AVX-512 a 
mohou produkovat výstup ve formátu binárních, MZ, PE, COFF nebo ELF. Zahrnuje výkonnou, ale snadno použitelnou 
podporu makroinstrukce a provádí několik průchodů pro optimalizaci velikosti instrukčních kódů. Může se používat 
pro programy Linux, Windows a MacOS. Možno používat nemohu ale posoudit. Instalaci a dokumentaci si můžete 
stáhnou zde. 
 

Turbo Assembler  
(označovaný zkratkou TASM) je překladač jazyka assembler od firmy Borland, určený pro procesory řady Intel x86 a 
kompatibilní. Hodně rozšířený byl TASM zejména v dobách DOSu. 
Turbo Assembler lze nastavit k využívání syntaxe zdrojového kódu identické s MASM nebo k používání vlastní, mírně 
upravené syntaxe zvané Ideal. Poslední verze TASM obsahují i objektová rozšíření. 
Poslední verze programu TASM 5.0 vyšla v roce 1996 a Borland pro ní vydal záplaty ještě v roce 2002. Borland 
dodnes dodává tuto verzi TASM jako součást svých vývojových prostředí.  Nedoporučuji používat. Možnost stažení a 
instalaci najdete zde. 
 
Další assembler, který jsem testoval, byl VisualMasm. Bohužel tento assembler vzhledově vypadá pěkně, ale je 
nedodělaný a nelze ho profesionálně používat. Pro 64 bitové aplikace nefunkční. 
 
 
 

Easy Code Visual Assembler, verze 1.07  (pro 16bit, 32bit assembler pro 32bit OS tzv. x86) 
 
Pokud se rozhodnete pouze pro x86 programování, pak výborný assembler je Easy Code Visual Assembler, verze 
1.07, můžete ho stáhnout zde Easy Code Visual Ide . Poslední aktualizace listopad 2018. Program testován pro 
(Windows 95/98, ME, NT40, 2000, XP, 2003, 2008, Vista, 7, 8/8.1, 10). Využívá verzi 1.09 Masm. Úmyslně se 
nezmiňuji programování pro Linux, není to má parketa, jedná se o program GenSys. Program Easy Code 1.07 pracuje 
v režimu Unicode při spuštění v systému Windows NT a novějších systémech. Tento nový formát umožňuje snadno a 
rychle vytvářet aplikace Unicode (viz téma aplikace ANSI / Unicode). V obou režimech jsou ANSI nebo Unicode, 
editor kódů a všechny názvy a soubory související s projekty (názvy a soubory projektů, zdrojů, oken a ovládacích 
prvků) vždy zpracovány jako text ANSI z důvodů kompatibility. Při spuštění jako Unicode (tj. v systému Windows NT 
nebo novější) je dialogové okno pro otevírání a ukládání souborů také okno Unicode. Jakmile je však vybrán soubor, 
jeho cesta a jméno jsou vždy převedeny na ANSI, proto to prosím berte v úvahu při výběru složek nebo jmenování 
objektů a souborů pro vaše projekty. Easy Code 1.07 používá funkci API wsprintfW ve svých vizuálních knihovnách a 
verze před Masm32 v10 nezahrnula tuto funkci do souboru User32.lib. Pokud používáte Masm32 SDK, měli byste 
stáhnout a nainstalovat Masm32 v10 (doporučeno). Pokud tomu tak není, musíte alespoň nahradit soubory 
User32.inc a User32.lib těmi, které přicházejí s Masm32 v10. To nebude nutné, pokud používáte GeneSys SDK. 
Masm32 a GeneSys, obsahují soubory polink.exe (linker), porc.exe (kompilátor prostředků) a polib.exe (kompilátor 
knihovny). GeneSys kromě toho obsahuje také soubor poasm.exe (kompilátor). Ostatní okna jsou shodná s Easy Code 
Visual Assembler, v.2.02.0.0008 a jsou popsány u této verze. Pokud vytvoříte programy v této verzi budou bez 
problému pracovat ve vyšší verzi Easy Code verze 2.02.0.0008. Základní nastavení se pouze liší v nastavení 
kompilátoru a linkeru. Toto nastavení kompilátoru a linkeru je na obrázku 1.  
 

https://flatassembler.net/
https://sourceforge.net/projects/guitasm8086/
http://www.easycode.cat/
http://www.masm32.com/
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Nastavení konfigurace Tools->Setting->Path (obr1) 

 
 

Easy Code Visual Assembler, verze 2.02.0.0030 
( 16bit,32bit,64bit assembler pro 32bit i 64bit OS tvz. x86 i x64). 
 
Poslední aktualizace provedena 15.února 2021, jedná se podle mne o jeden z nejlepších assemblerů. Po instalaci 
vytvoří dvě ikony Easy Code 32 a druhou Easy Code 64.  

Podporuje kompilátory Fasm, GoAsm, JWasm, Masm, PoAsm, SolAsm i UAsm (32 i 64 bits). Přeloží instrukce 
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, FPU, částečně instrukce AVX. Pokud používáte 64bitový systém 
Windows, budete moci spustit soubor "EasyCode64.exe" (umístěný ve složce "\EasyCode\Bin"). Obě verze 32bitové 
("EasyCode.exe") a 64bitové ("EasyCode64.exe") používají stejné soubory, takže můžete pracovat s libovolným z 
nich, aniž byste museli provést jedinou změnu (poznámka autora programu). Patrně nějaká změna existuje, jsou 
rozdílné velikosti souborů, autorem není popsána, osobně mám nastavenou x86 verzi na EasyCode.exe a x64 verzi na 
EasyCode64.exe. 
 
Dovolte malé odbočení. Důsledně jsem testoval různé typy kompilátorů. Podle mého zjištění kompilace závisí jak na 
operačním systému tak hlavně na procesoru (platí pouze pro x64). Používám OS Windows 10 procesor AMD A10-
Radeon R7. Některé kompilátory hlavně ML64 při kompilaci zhruba z 10 pokusů 2 pokusy vyvolaly chybové hlášení 
"neznámá chyba při kompilaci", program se zasekl a musel být zastaven ve správci úloh. Spojil jsem se autorem 
panem Ramonem Salou, ten mi potvrdil tuto skutečnost. Pro můj PC nejlépe vyhovoval pro x86 i x64 kompilátor 
JWasm. Proto se ve svém článku budu zabývat nastavením Easy Code pro tento kompilátor. Později jsem testy 
prováděl i na jiných PC, kde byly jiné procesory, a neshledal jsem žádné chyby. 
 
Úplný popis a nastavení je zde, budu se držet nastavení pro kompilátor a linker JWasm. Program Easy Code Visual 
Assembler, verze 2.02.0.0030 stáhnete zde  (EasyCode2.02.0.0030Cat.zip). Vybereme disk a složku, kde rozbalíme 
soubory.  Program JWasm stáhneme zde, tento rozbalíme do složky EasyCode. Taktéž musíme stáhnout a rozbalit 
Masm32 v.10 , můžeme tento soubor přidat do složky EasyCode nebo do samostatné složky. 

 Český manuál  pro Easy Code 2.02.  opraveno 30.9.2020 průběžně opravován. 

1. Otevřete složku  Help v EasyCode. 

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 

http://www.easycode.cat/Ajuda/EasyCode.htm
http://www.easycode.cat/
http://www.easycode.cat/Tools.htm
http://www.masm32.com/
http://www.zpavlu.cz/assembler/Help.7z
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Nastavení pro Windows  8.1 /10  
 
Pokud kopírujeme soubory nebo instalujeme programy do systémové složky na disku C:\ u těchto dvou verzí systému 
Windows, systém změní oprávnění až po restartování počítače.  
Windows 8.1 / 10 změní oprávnění k zápisu do této složky a všech jejích podsložek a souborů. Jedná se o součást 
rozšířených bezpečnostních opatření těchto dvou operačních systémů, ale je to překážka pro programy, které 
zapisují data do konfiguračních souborů a jiných typů dokumentů. Složka, kde budeme ukládat projekty, by neměla 
být na disku C:\. Pokud používáme disk C:\ (a máme pouze jeden disk v počítači), můžete nastavit vlastnosti souboru 
EasyCode.exe „Spustit jako správce“ nebo přesunout složku „EasyCode“ na 
C:\Users\<Username>\AppData\EasyCode, kde mají všechny aplikace oprávnění k zápisu a upravují konfigurační 
soubory podle nové cesty. 
Pokud máte 128bitové šifrování ve vaší skupinové politice, může to znamenat, že některé 64bitové spustitelné 
soubory nelze spustit a kód Easy se uzavře. Máte-li problémy Spuštění souborů 64-bit v souvislosti s projektem 
generaci (překladač, linker a kompilátor zdrojů a knihoven), nastavte vlastnosti všech dotčených souborů, vlastnosti 
všech postižených spustitelných souborů jako správce. 
 

Nastavení Easy Code verze 1.07 a verze 2.02.0.0030. 
 
Ve složce Easy Code spustíme soubor Setting.exe .  Odklikneme OK (obr. 2) a máme visual assembler připraven 
k dalšímu nastavení. 
 

 
Obrázek 2 

 
Otevřeme složku EasyCode\bin\ .   Ve složce jsou dva soubory EasyCode.exe a EasyCode64.exe , tyto soubory  si 
uložíme  na plochu jako zástupce.  
První nastavení pro Easy Code Visual Assembler verzi 1.07 , verzi 2.02.0.0008 pro X86 i pro X64 je stejné spustíme 
EasyCode.exe, EasyCode64.exe otevře se obrázek 3. a stiskneme tlačítko Cancel.   
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Obrázek 3. 

 
Po stisku Cancel otevře se další okno Easy Code – No project   
 

 
Obrázek 4. 

 
Přejdeme na Tools -> Settings -> General,  otevře další okno  (obrázek 5). 
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Obrázek 5. 

Význam jednotlivých popisů: 

 Show grid on window objects - Určuje, zda se na každém objektu okna zobrazí mřížka 

 Align controls to grid - Určuje, zda mají být ovládací prvky zarovnány s mřížkou 

 Show window asking for project type when starting application - Určuje, zda se okno s žádostí o nový typ 
projektu zobrazí při spuštění programu Easy Code bez příkazového řádku 

 Show output window only when errors occur - Určuje, zda se okno Výstup zobrazuje pouze tehdy, když se 
vyskytnou chyby v čase kompilace / linkování 

 Auto save project every (minutes) - Určuje časové období (v minutách), ve kterém bude projekt automaticky 
uložen. Hodnota 0 (výchozí hodnota) znamená, že funkce automatického ukládání je zakázána 

 Application priority - Nastaví prioritu aplikace na hodnotu Normální (výchozí), Vysoká nebo Nízká. 

 Default configuration for new projects - Určuje výchozí konfiguraci, která se má vybrat při vytváření nového 
projektu. Pro verzi 1.07 nastaveno Masm, pro verzi 2.02.0.0030 X86 nastaveno JWasm,  pro X64 nastaveno 
JWasm64. 

 Sound for a successful operation - Určuje, který zvuk (nebo žádný) bude přehráván pro úspěšnou operaci 

 Sound for a failed operation - Určuje, který zvuk (nebo žádný) bude přehráván při selhání operace 

 Language - Nastavuje jazyk aplikace. 

 Restore settings to default values - Obnoví všechna předchozí nastavení na výchozí hodnoty 
 
Přejdeme na kartu Tools -> Settings -> Editor (obrázek 6). Zde ponecháme původní nastavení. 
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Obrázek 6. 

 
Přejdeme na kartu Tools -> Settings -> Syntax (obrázek 7). 
 

 
Obrázek 7. 

 
Zde nastavujeme, zda (a jak) proběhne konverze syntaxe pro různé klíčová slova: 

 Compiler - Kontrola volby Výchozí konverze (doporučeno) znamená, že klíčová slova pro překladače budou 
převedena na stejnou syntaxi jako v příslušném konfiguračním souboru. 

 API functions, constants and structures - Kontrola možnosti Převést do rozhraní API (doporučeno) převede 
všechna jména rozhraní API na jejich správnou syntaxi. 

 Convert procedures, macros, structs and variable names - Zaškrtnutí této volby (doporučeno) převede 
všechny zmíněné názvy na správnou syntaxi. 

 Enable syntax hightlighting - Určuje, zda budou klíčová slova zvýrazněna nebo nikoliv. 

 Beautify syntax - Určuje, zda kód Easy přidává nebo odstraní mezery pro zkrášlení syntaxe 
 
Přejdeme na Tools -> Settings -> Configurations (obrázek 8). 
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Obrázek 8. (pro X64) 

 
Karta Configurations je nejdůležitější částí celého nastavení, neboť všechny konfigurace sestav musí být správně 
nastaveny, aby fungovaly bezchybně. Konfiguračním polem zvolíme konfiguraci určenou ke kontrole nebo 
modifikovaní (Pro verzi 1.07 nastaveno Masm, pro verzi 2.02.0.0030 X86 nastaveno JWasm a pro X64 nastaveno 
JWasm64).  
Jakmile je vybrána konfigurace, můžeme zvolit kódování textu. ANSI je výchozí hodnota kódování (doporučeno) a 
nemá žádný vliv na editor kódu, který vždy pracuje v režimu Unicode. Můžete si ale vybrat jinou metodu kódování, 
pokud se vám líbí, pokud je podporována odpovídajícím překladačem. V opačném případě budou při kompilaci 
zdrojového kódu vyvolány chyby a projekt nebude vytvořen. 
Na druhou stranu je zde deset skupin různých barev, na kterých můžete přidávat nebo odstraňovat klíčová slova, 
(nedoporučuje se) klíčová slova, která jsou ve výchozím nastavení dostupná, a jsou podporovaná kompilátorem, 
který je na ně konfigurován. Klíčová slova jsou zvýrazněna barvou dané skupiny. Samozřejmě můžete barvu 
jednotlivých skupin změnit. Nedoporučuji měnit nastavení klíčových slov. 
Doporučuje se, abyste při nastavování cest a možností příkazového řádku zobrazených v předchozím okně neměli 
žádný projekt načtený. Nastavení správných cest je nezbytným krokem k tomu, aby byly správně načteny a zapsány 
data do konfiguračního souboru. Nyní musíte specifikovat správné cesty pro konfigurátor assembleru.  
 
 
 
 
Přejdeme na Tools -> Settings -> Configurations - > Path and command line options …  (obrázek 9, obrázek 10) 
 
Pro verzi 1.07 platí obrázek číslo 1. 
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Obrázek 9 – pro X86 

 

 
Obrázek 10 – pro X64 

 
 
 
 
 
 

Přejdeme na Tools -> Settings -> Configurations - > Tools (obrázek 11) 
 
Tato karta je stejná pro všechny konfigurace (Masm 32, JWasm 32 a JWasm 64). 
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Obrázek 11. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaké registry budeme používat pro programy x86. 
 
Registry jsou malé části velmi rychlé paměti umístěné v procesoru. Popis procesoru Intel Pentium. 
 

https://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/Brandejs_Mikroprocesory_Intel_Pentium_2010.pdf
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Obrázek 12. 

 

 Mezi všeobecné registry patří tyto: EAX, EBX, ECX, EDX. Do všech těchto registrů lze ukládat výsledky a 
operandy pro aritmetické a logické operace. Rovněž je lze použít i pro adresové výpočty. 
 

 
Obrázek 13. 

 
Dolních 16 bitů je přístupných pod označením AX, BX, CX, DX. Zvlášť jsou ještě označeny dolní a horní slabiky 
registrů AX, BX, CX a DX. Jejich jména jsou AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL a DH. Registr EBX musí být po ukončení 
funkce nezměněn.  

  Assembler x86 - Ing. Petr Olivka, Ph.D , Assembler ALES  KEPRT 
 

 Registry ESP, EBP, ESI a EDI se zpravidla používají pro uložení offsetu. Registr ESP (Stack Pointer) obsahuje 
offset adresy vrcholu zásobníku adresa vrcholu zásobníku je SS:ESP 

 Registr EBP (Base Pointer) je určen převážně pro uložení offsetové části adresy při práci se zásobníkem. 
Nejčastěji se používá pro adresaci operandů předávaných do podprogramu prostřednictvím zásobníku. 

 Registry ESI a EDI jsou tzv. indexové registry. ESI (Source Index) je indexový registr pro uložení offsetové části 
adresy zdrojového operandu a EDI (Destination Index) cílového operandu. Toto přesně definované určení 
indexových registrů je nutné dodržet v instrukcích pracujících s řetězci. Jinak registry EBP, ESI a EDI patří do 
skupiny všeobecných registrů. Postavení registru ESP je výsadní (viz instrukce PUSH a POP). Registry ESP,EBP, 
ESI a EDI musí být po ukončení funkce nezměněny. 
 

http://poli.cs.vsb.cz/edu/soj/down/soj-skripta.pdf
https://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/Assembler.pdf
https://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/Assembler.pdf
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. 
Obrázek 14. 

 

 Příznakový registr EFLAGS (Flags) obsahuje dvě skupiny jednobitových informačních příznaků. První skupina 
(CF,PF, AF, ZF, SF, OF) jsou příznaky nastavované procesorem po provedení instrukce.  

 Registr EIP (Instruction Pointer) obsahuje vždy offsetovou část právě prováděné instrukce. Kompletní adresa 
právě prováděné instrukce je v registrech CS.  

 Základním registrem pro řízení procesoru je registr CR0. Tímto registrem se mj. zapíná a vypíná chráněný 
režim procesoru a stránkování. 

 Registr CR2, je-li nastaven bit PG v CR0, obsahuje lineární adresu, která způsobila výpadek stránky detekovaný 
stránkovací jednotkou. 

 Registr CR3 je rovněž využit pouze při zapnuté stránkovací jednotce. Obsahuje fyzickou adresu stránkového 
adresáře právě aktivního procesu. 

 Registr CR4 využíván pro řízení procesoru. Zaveden až pro procesor Pentium. 

 Registry DR0, DR1, DR2, DR3, DR6 a DR7 pro sledování a ladění. 

 Segmentové registry.  
 

 
Obrázek 15. 

 

 Registr MMX je technika zvaná SIMD, tzn. více informací může být zpracováno jedinou instrukcí. Toto 
spolu s možností paralelního zpracování dává MMX vysokou výkonnost. MMX je implementováno do 
Intel Architektury a je plně kompatibilní pod všemi operačními systémy (MS-DOS, Windows 3.1, 

Windows 95 a výšší, OS/2 a Unix). Instrukce MMX - Martin Horák, Michal Zamazal, Lukáš Džbánek,  
Martin Švirák 

 
 

 
Obrázek 16. 

 
 

http://www.elektrorevue.cz/clanky/03029/index.html
http://www.elektrorevue.cz/clanky/03029/index.html
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 FPU obsahuje 8 datových registrů, které jsou 80bitové, a tři 16bitové pomocné registry: řídicí, stavový a 
doplňující. Datové registry umožňují uložení čísla v libovolném formátu. Vrácená hodnota je v registru ST0. 
Řídicí registr, jehož tvar je na obr. 3.2, nastavuje některé parametry pro výpočty v FPU. Stavový registr 
obsahuje stav FPU.  
Rovněž je v něm zaznamenána informace o vzniklé chybě tak, aby rutina obsluhující INT 16 mohla blíže 
upřesnit příčinu přerušení. 

 Registry Xmm0 - Xmm7  jsou 128 bitové univerzální , umožňují práci s celými i reálnými čísly. Umožňují 
paralelní zpracování dat. Formát čísel, které můžeme zapisovat do registrů Xmm. 

 

 
Obrázek 16. 

 

 Registry Xmm, Ymm a Zmm formát. Pro X86 jsou dostupné pouze registry Xmm. 
 

 
Obrázek 17. 

 

 SIMD instrukce využívané v moderních mikroprocesorech. 

 Popis instrukcí procesoru 

Než začněme s ukázkami programů, musíme si ujasnit několik podstatných věcí: 
• 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. 

• 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 . 

https://www.root.cz/clanky/simd-instrukce-vyuzivane-v-modernich-mikroprocesorech-rady-x86/
http://home.myfairpoint.net/fbkotler/nasmdocr.html
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Nastavení Easy Code pro konzolové aplikace pro X86. 
 

1. Spustíme Easy Code x86 
2. Nastavíme Typ na Clasic Console Application a Configuration na JWasm podle obrázku 18. 
3. Stiskneme tlačítko OK. 

 

 
Obrázek 18. 

3. Otevře se hlavní okno. 

 

Obrázek 19. 
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4. Provedeme kontrolu nastavení.  Nastavíme Tools- > Settings->General 

 

Obrázek 20. 
 

5. Provedeme kontrolu nastavení.  Nastavíme Tools- > Settings->General->Configurations 

 
Obrázek 21. 
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6. Nastavíme Project- >Properties->General->Properties 
 

 
Obrázek 22. 

 
Zarovnání paměti (Alignment)  
Dnešní procesory vyžadují, aby proměnné a datové objekty byly umístěny v paměti na adresách, které jsou 
dělitelné celočíselným offsetem. Např. procesor řady x86 vyžaduje, aby proměnná typu int (velikost 4 byty) 
byla uložena na adresách dělitelných čtyřmi. Povolené adresy jsou tedy např. 0xf000, 0xf004 atp., žádná jiná 
povolená není. Pokud ukládáme datový objekt, který je buď menší než int (např. char pro vyjádření jednoho 
znaku), nebo větší než int (struktura v jazyce C, která obsahuje různě velké datové typy), doplní kompilátor 
zbylé bity nulovou hodnotou, čímž dojde k zarovnání paměti. Pro X86 bude nastavena hodnota 4. 
 
Políčko Processor vyjadřuje, množinu instrukcí, které můžeme používat. (486, 586, 686). 
 
Název projektu (project name), bude mít jméno, které bude mít soubor exe, dll, lib, obj nebo sys. 
 
Debug, pokud je políčko zaškrknuté – debug verze, jinak verze release.  
 
Generate source files generuje zdrojové soubory (* .asm) do složky debug nebo release.  Zdrojové soubory 
budou generovány v textovém kódování uvedeném ve volbě Kódování textu. 
 
Generate resource files in ANSI mode generuje zdrojové soubory v režimu ANSI. Soubory prostředků budou 
vždy generovány v režimu ANSI, přestože možnost Kódování textu označuje jiné kódování. Tato možnost 
nebude mít žádný vliv na projekty Unicode, to znamená, když bude volba tento projekt spuštěna v režimu 
Unicode, bude políčko  zaškrtnuté. 
 
Make all variables global vytváření všech proměnných globálně činí všechny proměnné společné v celém 
projektu (pouze u klasických projektů), tj. viditelných z libovolného modulu.   
Moduly přidáme do projektu Project->Add module. 
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7. Nastavíme Project- >Properties->General->Options 
 

 
Obrázek 23. 

V políčku Preferred operating systém nastavuji Windows 10 nevím co tato volba ovlivňuje. Ostatní políčka 
ponechat beze změn. 
 

8. Složka Explorer 
 

 
Obrázek 24. 

 
o Složka Modules obsahuje moduly *.asm , v rámci projektu. Do této složky můžeme přidávat další 

moduly *.asm pomocí  Project -> Add Module. Na funkci programu nemají přidané moduly vliv, toto 
řešení se dělá z důvodů přehlednosti programu. Program může být v jednom nebo více modulech. 

o Složka Includes a Libraries přidává funkce importu API funkcí. Do této složky můžeme další moduly 
přidávat pomocí Project -> Add includes file Header / *.inc / *.h nebo  pomocí   
Project->Add Library file  /*.lib 
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o Složka Resources -> Version doplňujeme informace o souboru projektu. Tuto složku nebudeme 
v našem příkladu používat.  
 

 
Obrázek 25. 

 
9. Kompilace a linkování projektu. 

 

 
Obrázek 26. 

 
 

10. Popis vygenerovaného hlavního okna našeho příkladu. Toto pořadí se nesmí měnit ani mazat.  
o .Const  -> pro vložení konstant do programu 
o .Data?  -> pro vložení neinicializovaných dat 
o .Data   -> pro vložení inicializovaných dat 
o .Code -> zde se nachází program  

 Konstanty a data jsou uloženy v paměti v oblasti  mimo oblast funkcí a procedur. (stejné u C++,  C# ) 
 
Konstanty jsou zadávány takto:  
.Const  
 ;NázevKonstanty  EQU  hodnota konstanty 
 ;příklad 
 Const1  Equ 100 ;hodnota 100 dek 
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 Const2  Equ 0AAH  ;hodnota 0xAA hexadecimálně 
 Const3  Equ 010011B ;hodnota zadaná binárně 
.Data? 
 ;NázevDat Typ ? 
 ;příklad 
 Data1   DB ? ;vyčlení prostor pro 1 Byte paměti 
 Data2 100 Dup  DB (?) ;vyčlení prostor pro 100 Byte paměti 
 Data3 100 Dup DW (?) ;vyčlení prostor pro 100 Word (200 Byte) 
.Data 
 ;NázevDat Typ hodnota 
 ;příklad 
 Data4  DB „Toto je řetězec“,\0 ;prostor pro řetězec Byte zakončený \0 
 Data5  DD 254   ;vyčlení prostor pro DoubleWord hodnota 254 dek  
 Data6  DD 0000H, 125, 0AAH, 044H, 01110011B   ;prostor pro 5 DoubleWord  
   

   

 
Obrázek 27. 

 
11. Upravíme kód v hlavním okně konzolové aplikace. 

 
.Const 
.Data? 
 Inbuf  DB 100 Dup  (?)    ;prostor pro 100 byte  
.Code 
start: 
 Invoke GetModuleHandle, NULL 
 Mov hInst, Eax 
 ;===================== 
 ; Write your code here 
 ;===================== 
 Invoke StdIn, Addr inbuf, LengthOf inbuf ;čeká na stisk klávesnice 
 Invoke ExitProcess, 0    ;ukončí program 
End start 
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Při kompilaci jsme obdrželi chybu, neznámá API funkce StdIn.  Budeme hledat, kde v importu se API nachází. 
 

 
Obrázek 28. 

 
API funkci StdIn jsme nalezli na webu v masm32.lib a masm32.inc. Provedli jsme přidání těchto souborů. 

 

 
Obrázek 29. 

 
Kompilace programu proběhla v pořádku. 
 

 
Obrázek 30. 
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Spustíme zkompilovaný program. 
 

 
Obrázek 31. 

Stisk klávesnice Enter program ukončí. Příklad si můžete stáhnout  zde. 

Podrobný popis ukázkového konzolového projektu Project1 . 
 
API GetModuleHandle načte handle modulu. Modul musí být načten volajícím procesem.  
 
API podle MSDN 
HMODULE GetModuleHandle 

( 
   LPCSTR lpModuleName  ; Název načteného modulu (soubor .dll nebo .exe). 

); 
Je-li funkce úspěšná, je návratovou hodnotou popisovač zadaného modulu. Pokud se funkce nezdaří, je návratová 
hodnota NULL. Navrácená hodnota je v registru EAX. Vrácený handle není globální nebo dědičný. Nelze jej kopírovat 
ani používat jiným procesem. 
 
Mov hInst, Eax  -> uložíme handle okna konzoly do paměti pro další použití. 
 
API podle MSDN   
StdIn, Addr inbuf, LengthOf inbuf 
Operátor LengthOf -> vrátí počet datových objektů v proměnné inbuf, tyto se načtou při sestavení aplikace. 
 
 
Jedná se o standardních datových proudů pro vstupní, výstupní a chybový výstup. Ve výchozím nastavení jde o 
standardní vstup přečtený z klávesnice, přečtené znaky se ukládají do paměti inbuf  (byte). 
Addr  -> ukazuje na adresu (pointer) paměti inbuf. 
 
Rozdíly mezi ADDR a OFFSET 
Pro zdárné programování v assembleru se podíváme na rozdíl mezi operátory ADDR a OFFSET. Primárním účelem 
těchto operátorů je získat adresu proměnné v paměti.  V programech assembleru jsou lokální, tak i globální 
proměnné. Globální proměnné existují v paměti po celou dobu trvání programu, lokální proměnné pouze při 
provádění procedury, ve které jsou definovány, a paměť je uvolněna, jakmile dokončí procedura svou práci.  
Adresy globálních proměnných jsou tedy známy již ve fázi sestavování, zatímco adresy lokálních proměnných v 
zásobníku budou známy pouze během provádění programu, nebo spíše při provádění procedury, ve které jsou tyto 
proměnné deklarovány. 

http://www.zpavlu.cz/Priklady/Project1.zip
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Pokud jde o operátory, OFFSET vypočítá adresu proměnných, které jsou již přiřazeny na začátek programu, což 
znamená, že tento operátor může být použit pouze pro výpočet adres globálních proměnných. Pomocí operátoru 
ADDR můžete získat adresu lokální proměnné.  Ale proč je to tak, že pomocí ADDR můžete zjistit adresu lokální 
proměnné a pomocí OFFSET - to je nemožné. Faktem je, že assembler po načtení příkazu ADDR použitého s lokální 
proměnnou vygeneruje posloupnost instrukcí: 
 
 
lea eax, [localVariable] ;vykoná ADDR v API 
 
;registr eax ukazuje na počáteční adresu proměnné  localVariable   
.DATA 
       localVariable4   Real4    2.75, 3.14, 55.28, 11.25,6.258,0.11,-25.3,8.25  ;adresa localVariable4  
       localVariable1   DD         55,100,241,147     ; adresa localVariable1 
 
CODE 
;nějaký kód, načte 4x float v jedné instrukci 
Lea eax, [localVariable4]     ;počáteční adresa localVariable4  při spuštění funkce 
Mov eax , offset [localvariable4]      ;adresa přiřazena při překladu 
 
;Načítá hodnotu prvků v poli 
Movups Xmm1, xmmword ptr [Eax]   
;data v Xmm1  m128_f32 = {2.75000000, 3.14000010, 55.2799988, 11.2500000} 
Movups Xmm1, xmmword ptr [Eax+16]   ;další část pole adresa+16 byte     
;data v Xmm1 m128_f32 = {6.25799990, 0.109999999, -25.2999992, 8.25000000}       
 
Mov eax, [localvariable1]    ;hodnota první proměnné  v Eax  je 55  

Project 2 – konzolová aplikace – přesuny dat mezi registry a pamětí. 
 Spustíme Easy Code a vybereme konzolovou aplikaci. 
 Budeme pokračovat jak v předchozím příkladu od obrázku 18. 
 Hlavní okno Projecct2.asm bude vypadat takto. 

 
.Const 
.Data? 
.Data 

hInst  HINSTANCE NULL 
.Code 
 

start: 
  Invoke GetModuleHandle, NULL 
  Mov hInst, Eax 
 ;===================== 
 ; Write your code here 
 ;===================== 
  Invoke ExitProcess, 0 

End start 
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Project -> Add Files…  -> přidáme Modul1.asm modul stáhneme zde. 
 

 
Obrázek 32. 

 
V tomto příkladu si ukážeme jak se řeší přesuny dat z paměti do registru a z registru do paměti. Zaměříme se na 
různé způsoby přesunu dat. Nejprve si doplníme a upravíme náš základní konzolový program.  
Project2.asm. 
 
.Const 
.Data? 
 inbuf  DB  125 Dup (?)   ;prostor pro 125 byte 
 temp  DB 50 Dup (?)   ;prostor pro 50 byte 
 dOut1DB  DB 16  Dup (?)   ;prostor pro 16 byte 
 dOut1DW  DW ?    ;prostor pro 2 byte 
 dOut1DD  DD ?    ;prostor pro 4 byte 
 dOut1DQ  DQ ?    ;prostor pro 8 byte 
 dOutRe4  Real4 ?    ;prostor pro float 
 dOutRe8  Real8 ?    ;prostor pro double 
.Data 
 ;Inicializované proměnné hodnotou 
 hInst  HINSTANCE NULL 
 titl  DB  "Ukazky presunu dat – Project2.exe", 0 
 dIn1DB  DB  "Data pro přesun", 0 
 dIn1DW  DW  100 
 dIn1DD  DD  -1259 
 dIn1DQ  DQ  1234567890 
 dIn1Re4  Real4  3.14 
 dIn1Re8  Real8  2.718281828459 
 poleRe4      Real4     2589.75333, 3.14159265357, 55.28, 11.2512345, 6.258, 0.11, -25.3, 8.25 
 poleRe8      Real8     25.75333, 314.159265357 
.Code 

;výpis formátového výstupu Macro 
 Set_Input Macro prompt:Req, dataIn:Req 
  Invoke wsprintf, Addr prompt, TextStr("%d", 0), dataIn 
  Invoke StdOut, Addr prompt 
 EndM 
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start Proc       ;upravím název spouštěcí funkce 
 Invoke GetModuleHandle, NULL    ;získám handle konzoly 
 Mov hInst, Eax      ;uložím handle pro další používání 
 Invoke SetConsoleOutputCP, 1250    ;API pro nastavení národního prostředí CZ 
 Invoke SetConsoleTitle, Addr titl    ;nastavím titulek konzoly 
 ;výpis uvítací sekvence 
 Invoke StdOut, TextStr(0DH, " Naše první konzolová aplikace - přesun dat.", 000AH, 0DH, 0DH, 0H)  
 Invoke FunkceA      ;volám FunkceA  -> funkce přesunů dat 
 ; 
 ;další možné funkce, které budu používat  
 ; 
 ;čeká na stisk klávesnice Enter pro ukončení konzolové aplikace 
 Invoke StdIn, Addr inbuf, LengthOf inbuf  

Invoke ExitProcess, 0     ;uvolní aplikaci z paměti windows 
start EndP 

 
;Volaná funkce FunkceA přesun dat z paměti (.Data)  a zpětné načtení do volné paměti (.Data ?) a zobrazení 
FunkceA Proc 
 ;možno použít  všeobecné registry Eax, Ebx, Ecx, Edx 
 Mov Al, [dIn1DB]      ;1 byte načtu do Al z paměti (.Date) 
 Mov [dOut1DB], Al     ;1 byte zapíši z Al do paměti (.Data?) 
 ;výpis textu a hodnoty z (.Data?)  
 Invoke StdOut, TextStr(000AH, 0DH, " Přenos 1 byte (char) do paměti dOut1DB =   ", 0H) 
 Invoke StdOut, Addr dOut1DB 
 
 Mov Ax, [dIn1DW]     ;2 byte načtu do Ax z paměti (.Date) 
 Mov [dOut1DW], Ax     ;2 byte zapíši z Ax do paměti (.Data?) 
 ;výpis textu a hodnoty z (.Data?) 
 Invoke StdOut, TextStr(0AH, 000AH, 0DH, " Přenos 2 byte (short) do paměti dOut1DW =   ", 0H) 
 Set_Input temp, dOut1DW 
 
 Mov Eax, [dIn1DD]     ;4 byte načtu do Eax z paměti (.Date) 
 Mov [dOut1DD], Eax     ;4 byte zapíši z Eax do paměti (.Data?) 
 ;výpis textu a hodnoty z (.Data?)  

Invoke StdOut, TextStr(0AH, 000AH, 0DH, " Přenos 4 byte (int) do paměti dOut1DD =   ", 0H) 
 Set_Input temp, dOut1DD 
 
 ;přesuny dat z registrů  mmx0 - mmx7 
 Movd Mm0, [dIn1DD]     ;4 byte načtu do Mm0 z paměti (.Date)  

Movd [dOut1DD], Mm0     ;4 byte zapíši z Mm0 do paměti (.Data?) 
;výpis textu a hodnoty z (.Data?) 

 Invoke StdOut, TextStr(0AH, 000AH, 0DH, " Přenos 4 byte (int) z Mmx  do paměti dOut1DD =   ", 0H) 
 Set_Input temp, dOut1DD 
 
 Movq Mm0, [dIn1DQ]     ;8 byte načtu do Mm0 z paměti (.Date) 
 Movq [dOut1DQ], Mm0     ;8 byte zapíši z Mm0 do paměti (.Data?) 
 ;výpis textu a hodnoty z (.Data?) 
 Invoke StdOut, TextStr(0AH, 000AH, 0DH, " Přenos 8 byte z Mmx (longlong)  do paměti dOut1DQ =   ", 0H) 
 Set_Input temp, dOut1DQ 
 
 Invoke StdOut, TextStr(0AH, 000AH, 0DH, " Výpis použití registru Xmm. ", 0DH, 0H) 
 
 Lea Eax, [poleRe4]     ;adresa pole poleRe4 do Eax 
 Movups Xmm1, [Eax]     ;přesune 4x float do registru Xmm1 
 Invoke ZobrazRegistrXmmFloat    ;volá API z Module1.asm a zobrazí registr  Xmm1 
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 Lea Eax, [poleRe8]     ;adresa pole poleRe8 do Eax 
 Movups Xmm1, [Eax]     ;přesune 2x double do registru Xmm1 
 Invoke ZobrazRegistrXmmDouble    ;volá API z Module1.asm a zobrazí registr  Xmm1 
 
 Movss Xmm1, [dIn1Re4]     ; načtu hodnoru do Xmm1 z paměti (.Date) 
 Movss [dOutRe4], Xmm1     ;uložím hodnotu  z Xmm1 do paměti (.Data?) 
 ;výpis textu a hodnoty z (.Data?) využívám API z Module1.asm 
 Invoke StdOut, TextStr(0AH, 000AH, 0DH, " m128_f32 z Xmx (float) do paměti dOutRe4 =   ", 0H) 
 Invoke PrevodReal4, dOutRe4 
 Invoke StdOut, Addr cislo3 
 
 Movlpd Xmm1, [dIn1Re8]     ; načtu hodnoru do Xmm1 z paměti (.Date) 
 Movlpd [dOutRe8], Xmm1    ;uložím hodnotu  z Xmm1 do paměti (.Data?) 
 ;výpis textu a hodnoty z (.Data?) využívám API z Module1.asm 
 Invoke StdOut, TextStr(0AH, 000AH, 0DH, " m128_f64 z Xmx (double) do paměti dOutRe8 =   ", 0H) 
 Invoke prevodReal8, dOutRe8 
 Invoke StdOut, Addr cislo3 
 
Ret 
FunkceA EndP 
 

Texty    Komentáře   Instrukce  (vysvětlivky k barvám písma) 
API funkce podle MSDN : 
Wsprintf   Popis zde. 
StdOut   Popis zde. 
GetModuleHandle    Popis zde. 
SetConsoleOutputCP Popis zde. 
SetConsoleTitle  Popis zde. 
StdIn   Popis zde. 
ExitProcess   Popis zde. 
 
Spuštění aplikace Project2.exe 
 

 
Obrázek 33. 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winuser/nf-winuser-wsprintfa
https://docs.microsoft.com/cs-cz/cpp/c-runtime-library/stdin-stdout-stderr?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/libloaderapi/nf-libloaderapi-getmodulehandlea
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/setconsoleoutputcp
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/setconsoletitle
https://docs.microsoft.com/cs-cz/cpp/c-runtime-library/stdin-stdout-stderr?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-exitprocess
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Popis příkazů aplikace Project2.exe. 
Funkce pro zobrazování reálných čísel. 
Tuto funkci jsem naprogramoval z důvodů, že assembler neumí zobrazit na konzoli reálná čísla. Nebudu popisovat jak 
pracuje je to mimo vašich znalostí v těchto úvodních kapitolách. Je uložena v  modulu (module1.asm) 
Funkce provede převod formátu Real8 a Real10 do formátu Real4 z důvodů menší složitosti  převodu. Tím vznikají při 
zobrazení nepřesnosti na posledních číslicích. Tyto nepřesnosti nemají vliv na výpočty, pouze se projeví při zobrazení. 
To je formát používaný 80bitovými datovými registry FPU. (Reálná čísla v tomto formátu mohou být uložena v 
paměti, ale musí být přítomna v jednom z datových registrů FPU, aby mohly být používány s jinými instrukcemi FPU.) 
 
Co potřebujete vědět: 
Pokud se podíváme znovu na konstrukci registrů Xmm vidíme, že do těchto registrů můžeme ukládat reálná i celá 

čísla.   

 
Obrázek 34.  Xmm registr 

 
Reálná čísla mají speciální kódování a jsou také  využívání v matematickém koprocesoru. 
 

 Formát dat Real4 (float)  kde: 

 S = znaménkový bit (0 = kladné, 1 = záporné) 

 E n = exponentní bity 

 f n = zlomkové bity významnosti 
 

 
Obrázek 35.. 

 Formát dat Real8 (double) kde: 

 S = znaménkový bit (0 = kladné, 1 = záporné) 

 E n = exponentní bity 

 f n = zlomkové bity významnosti 
 

 
Obrázek 36. 

 
TYP TYPU BALENÉHO BCD. 
 
Typ dat Packed BCD (Binary Coded Decimal) je považován FPU za podepsané celé číslo a má následující 80bitový 
speciální desetinný formát. 
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 S = znaménkový bit (0 = kladné, 1 = záporné)  

 d n = 4-bitové desetinné hodnoty, d0 je nejméně významný (bity 72-78 nejsou použity a ignorovány) 
 

 
Obrázek 37. 

 

Použité instrukce v programu Project2. 
 
MOV dest, src  příznaky nemění 

 MOV r/m8, r8 

 MOV r/m16, r16 

 MOV r/m32, r32 

 MOV r/m64, r64 

 MOV r8, r/m8 

 MOV r16, r/m16 

 MOV r32, r/m32 

 MOV r64, r/m64 
 

MOVD dest, scr příznaky nemění 

 MOVD mm, r/m32 

 MOVD r/m32, mm  
o DEST[31:0] ← SRC 
o DEST[63:32] ← 00000000H 

 

 
Obrázek 38. 

 
• MOVD xmm, r/m32 
• MOVD r/m32, xmm 

o DEST[31:0] ← SRC 
o DEST[127:32] ← 000000000000000000000000H 
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MOVQ dest, scr příznaky nemění 

 MOVQ mm, r/m64 pro X86 platí pouze MOVQ mm, m64 

 MOVQ r/m64, mm  pro X86 platí pouze MOVQ m64, mm 
o DEST[63:0] ← SRC[63:0] 

 MOVQ xmm, r/m64  pro X86 platí pouze MOVQ xmm, m64 
o DEST[63:0] ← SRC[63:0] 
o DEST[127:64] ← 0000000000000000H 

 MOVQ r/m64, xmm  pro X86 platí pouze MOVQ m64, xmm 
o DEST ← SRC[63:0] 

 
Zde bych se rád zastavil u práci s registrem Xmm, který má velikost 128 bitů. Jak můžeme tento registr používat ve 32 
bitoví aplikaci.  

Lea Eax, [poleRe4]  ;načte adresu proměnné PoleReal4 do registru Eax (32 bitová adresa) 
 Movups Xmm1, [Eax]  ;instrukce Movups načte hodnotu uloženou na této adrese do Xmm 
 
.Data 

poleRe4     Real4   2589.75333, 3.14159265357, 55.28, 11.2512345, 6.258, 0.11, -25.3, 8.25 
.Code 
;Překladač nám tuto funkci přeložil takto: 
LEA        EAX,[DAT_00403050]         
MOVUPS     XMM1,xmmword ptr [EAX]=>DAT_00403050 
;(xmm1).m128_f32 {3.14000010, 55.2799988, 11.2500000, 0.000000000} Data před provedením instrukce 
;(xmm1).m128_f32 {2589.75342, 3.14159274, 55.2799988, 11.2512341}   Data po provedení instrukce  
 
MOVUPS dest, scr příznaky nemění 

 Přesune čtyři floaty z paměti do registru xmm a naopak 

 MOVUPS xmm1, xmm2/m128   

 MOVUPS xmm2/m128 , xmm1 
o DEST[127:0] <- SRC[127:0] 

 
MOVSS dest, scr příznaky nemění 

 MOVSS xmm1, xmm2 
o DEST[31:0<- SRC[31:0] 
o DEST[127:32] <- beze změn 

 MOVSS xmm1, m32 
o DEST[31:0<- SRC[31:0] 
o DEST[127:32] ← 000000000000000000000000H 

 
movss  xmm1, [dIn1Re4] ;načte hodnotu na adrese  proměnné dlnRe4 do registru Xmm1 
;Překladač nám tuto funkci přeložil takto: 
movss  xmm1,dword ptr [1000405Ch]   
 
;(xmm1).m128_f32 {3011.13989, 55.2799988, 11.2500000, 0.000000000}     ;Data před provedením instrukce 
;(xmm1).m128_f32 {3.14000010, 0.000000000, 0.000000000, 0.000000000} ;Data po provedení instrukce 
 
MOVLPD xmm1, m64 

 MOVLPD m64, xmm1 

 DEST[63:0] <- SRC[63:0] 

 DEST[127:64] <- beze změn 
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Intel C/C++ Compiler Intrinsic Equivalent 
MOVLPD __m128d _mm_loadl_pd ( __m128d a, double *p) 
MOVLPD void _mm_storel_pd (double *p, __m128d a) 
 
Konzolovou aplikaci Project2 si můžete stáhnout  zde. 

Project 3 – konzolová aplikace – určení počtu prvků v poli, barvy, kurzor.  
 Spustíme Easy Code a vybereme konzolovou aplikaci. 
 Budeme pokračovat jak v předchozím příkladu od obrázku 18. 
 Přidáme do projectu masm32.inc a masm32.lib (obrázek 39) 

 

 
Obrázek 39. 

 
Bary písma a pozadí konzoli. 
.Const 

;některé barvy a intensity "ConsoleColor Enum" 
 FOREGROUND_BLUE  Equ  1H ;modrá barva textu 
 FOREGROUND_GREEN  Equ  2H ;zelená barvy textu 
 FOREGROUND_RED  Equ  4H ;červená barva textu 
 FOREGROUND_INTENSITY Equ  8H ;zvýšená intenzita barvy textu 
 BACKGROUND_BLUE  Equ  10H ;modrá barva pozadí 
 BACKGROUND_GREEN  Equ  20H ;zelená barva pozadí 
 BACKGROUND_RED  Equ  40H ;červená barva pozadí 
 BACKGROUND_INTENSITY Equ  80H ;zvýšená intenzita barvy pozadí 
 FOREGROUND_WHITE  Equ  1H + 2H + 4H 
 ;příklad 
 Barva1    Equ  2H + 8H    ;barva textu 1 
 Barva2    Equ  1H + 2H + 8H   ;barva textu 2 
 Barva3    Equ  FOREGROUND_WHITE + 8H ;barva bílá výrazná 
 Barva4    Equ  FOREGROUND_RED + FOREGROUND_INTENSITY 
 
 API  SetConsoleTextAttribute Popis zde. 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Project2.zip
https://docs.microsoft.com/cs-cz/dotnet/api/system.consolecolor?view=netframework-4.8
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/setconsoletextattribute
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  Invoke SetConsoleTextAttribute, OutHandle, Barva4 ;příklad volání 
 
Nastavení kurzoru: 
.Data ? 
 ;struktura  
 COOR  Struc 
   X DW ? 
   Y DW ? 
 COOR EndS 
 
 CRD  COOR <?> 
.Code 

Mov CRD.X, poziceX 
 Mov CRD.Y, poziceY 
 Invoke SetConsoleCursorPosition, OutHandle, CRD ;Popis zde. 
 
Pro určení počtu prvků v poli použijeme řetězovou instrukci SCAS.  
Možná syntaxe této instrukce: 

 ScasB  =  Scas m8     Porovnejte AL s bajtem na ES: (E) DI nebo RDI, poté nastavte příznaky stavu. 

 ScasW = Scas m16   Porovnejte AX se wordem v ES: (E) DI nebo RDI, poté nastavte příznaky stavu. 

 ScasD =  Scas m32   Porovnejte EAX s dwordem na ES (E) DI nebo RDI a poté nastavte stavové příznaky. 

 ScasQ =  Scas m64  Porovnejte RAX s quadwordem na RDI nebo EDI a pak nastavte stavové příznaky. 
 

Příznaky OF, SF, ZF, AF, PF a CF jsou nastaveny podle dočasného výsledku porovnání. 
 

 
Obrázek 41. 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/setconsolecursorposition
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.Data 
tempa  DW 0 ;počet znaků v poli pro výpis 
pole_znaku DW 100, 1257, 47, 369, 1587, 9852, 11, 22, 987, 15, 26, 52, 187, 66, 321, 0 

 
.Code 

 
Lea Edi, pole_znaku ;v registru Edi adresa začátku pole  

 Cld   ;příznak směru 
 Mov Ax, Ds 
 Mov Es, Ax  ;proveďte ES = DS, ES se nemůže měnit 
 Mov Ecx, -1  ;Ecx = MAX délka pole 
 Mov Eax, 0   ;hledám konec ’\0’ 
 Repne Scasw   ;hledám konec, pokud není shoda, opakuji  
 Inc Ecx    ;délka s ’\0’, Ecx je negované, proto přičtu 1  
 Not Ecx   ;negace, získám počet prvků v poli 
 Push Ecx  ;musím uložit Ecx na zásobník, API toto Ecx mění  
 Invoke wsprintf, Addr tempa, TextStr("%d", 0), Ecx ;převod počtu prvků na řetězec 
 Pop Ecx   ;obnovím Ecx, počet znaků v Ecx 
 

 
 
 
Konzolovou aplikaci Project3 si můžete stáhnout  zde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zpavlu.cz/Priklady/Project3.zip

