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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Jak zapewne większość czytelników wie, procesor komputera wy-
konuje rozkazy przekazane mu w postaci kodu maszynowego, 
czyli po prostu ciągu bajtów. Każda grupa bajtów (w zależności 

od instrukcji może być ich bowiem jeden lub więcej) symbolizuje 
zlecenie procesorowi wykonania jakiejś operacji, na przykład prze-
niesienia wartości z jednego miejsca na drugie, dodania dwóch 
liczb lub wykonania skoku, czyli kontynuowanie wykonania pro-
gramu od zadanego adresu.

Czytelną dla człowieka reprezentacją kodu maszynowego jest 
assembler. Bardzo istotną kwestią jest to, że assembler nie jest 
kompilowany do kodu maszynowego, tylko tłumaczony. Mając 
specyfikację procesora i jego kodu maszynowego, można byłoby 
wziąć do ręki kartkę papieru i ręcznie przetłumaczyć assembler do 
kodu maszynowego i na odwrót. Co innego dzieje się natomiast 
w sytuacji, w której program piszemy w wysokopoziomowym języ-
ku programowania – na przykład w C++. Instrukcji języka wysoko-
poziomowego (ani nawet większości jego konstrukcji – instrukcji 
warunkowych, pętli, klas i tak dalej) nie da się przetłumaczyć bez-
pośrednio na kod maszynowy – potrzebne jest dokonanie serii od-
powiednich przekształceń, a zadaniem tym zajmuje się kompilator.

Poniżej możemy zobaczyć fragment disassembly, czyli zdeasem-
blowanego kodu wykonywalnego. Na czerwono zaznaczona jest in-
strukcja z kodu źródłowego w C++, na niebiesko – kod maszynowy, 
zaś na zielono – odpowiadająca mu instrukcja w assemblerze.

    43:     c->SetValue(11);
00007FF6B5E5118F 48 8B 44 24 20     mov     rax,qword ptr [c]
00007FF6B5E51194 48 8B 00           mov     rax,qword ptr [rax]
00007FF6B5E51197 BA 0B 00 00 00     mov     edx,0Bh  
00007FF6B5E5119C 48 8B 4C 24 20     mov     rcx,qword ptr [c]
00007FF6B5E511A1 FF 10              call    qword ptr [rax]

Zawsze ciekawiło mnie, w jaki sposób przez procesor realizowane 
są zadania napisane w wysokopoziomowym języku. Postaram się 
w niniejszym artykule tematykę tę nieco przybliżyć. Aby to jednak 
zrobić, musimy na początku dowiedzieć się trochę o architekturze 
procesorów x64 – na warsztat weźmiemy architekturę procesorów 
Intela, miejmy jednak na uwadze, że większość koncepcji, o któ-
rych tu opowiem, jest obecna również w procesorach innych firm, 
a także innych rodzajach procesorów (na przykład w procesorach 
kart graficznych czy w mikrokontrolerach).

Zanim zaczniemy, jeszcze jedna uwaga. Tematy, które poruszam, 
swoim skomplikowaniem nierzadko szeroko wykraczają poza ramy 

pojedynczego artykułu. Nie jest moim celem szczegółowe omówienie 
tego, w jaki sposób działa kompilator czy procesor, lecz bardziej chcę 
zarysować pewne koncepcje – dlatego też nie będę wspominał tu 
o takich tematach, jak tryb chroniony, wirtualny, rzeczywisty i tak dalej, 
a skupię się bardziej na analizie kodu maszynowego wygenerowane-
go przez kompilator i próbie dostrzeżenia tam różnych mechanizmów. 
Nie jest to również kurs assemblera – przybliżam tylko jego podstawy, 
które będą niezbędne do wyjaśnienia większości zagadnień.

PODSTAWY ASSEMBLERA
Na wstępie wprowadźmy kilka pojęć. Liczbę 8-bitową nazwiemy 
bajtem (ang. byte), 16-bitową – słowem (ang. word), 32-bitową 
– podwójnym słowem (ang. double word), 64-bitową – poczwórnym 
słowem (ang. quadword), zaś 128-bitową – podwójnym-poczwór-
nym słowem (ang. double-quadword).

Rejestry

Jedną z podstawowych koncepcji związanych z procesorem jest 
rejestr. Każdy procesor ma ich przeważnie kilka lub kilkanaście 
(choć czasem nawet kilkadziesiąt) i służą one do przechowywania 
danych, na których wykonywane są w danym momencie operacje. 
Warto zapamiętać, że operacje realizowane bezpośrednio na reje-
strach są zawsze najszybsze, bo procesor nie musi znikąd pobierać 
danych zanim je przetworzy.

Cofnijmy się na chwilę do czasu, gdy na rynku dominowały 
jeszcze procesory o architekturze 32-bitowej. Każdy procesor po-
siadał wówczas 8 podstawowych rejestrów o nazwach: EAX, EBX, 
ECX, EDX, EBP, ESI, EDI oraz ESP. Ich nazwy oznaczają kolejno: 
Accumulator, Base Register, Counter Register, Data Register, Base 
Pointer, Source Index, Destination Index oraz Stack Pointer. Każdy 
z rejestrów ma swoje szczególne przeznaczenie. I tak:

 » EAX – służy do przechowywania wyników wielu operacji, mię-
dzy innymi matematycznych,

 » EBX – służy do adresowania,
 » ECX – jest wykorzystywany jako licznik w pętli,
 » EDX – jest rejestrem danych,
 » ESP – to wskaźnik na wierzchołek stosu,
 » EBP – wskazuje zwykle na dno stosu,
 » ESI – przechowuje wskaźnik na łańcuch danych będących 

danymi źródłowymi,

Co dzieje się pod maską?
Zaglądamy do disassembly programów w C++

Wiele współczesnych języków programowania to języki bardzo wysokopozio-
mowe. Operujemy w nich na takich pojęciach, jak klasa, dziedziczenie, metody 
wirtualne czy LINQ. Tymczasem procesor komputera nie ma pojęcia o żadnej z 
tych konstrukcji, będąc na dobrą sprawę takim bardziej zaawansowanym kalku-
latorem. Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób taki wysokopoziomowy 
kod jest wykonywany później przez procesor?
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