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Ниво асемблерског језика се имплементира превођењем програма до нивоа извршивог
програма (бинарни извршиви програм).

Асемблерски код представља симболичку представу нумеричког машинског језика. Језик за
писање асемблерског кода се назива асемблерски језик (assembly language).

Превођење програма извршава преводилац:
 Асемблер (assembler) за асемблерски изворни програм
 Компајлер (compiler) за изворне програме писане у вишим програмским језицима

Процесирање асемблерских програма
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Превођење програма

Пример превођења асемблерског програма у интегрисаном развојном окружењу, са више
изворних асемблерских датотетка и више укључених библиотека.
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Асемблерски код представља симболичку представу нумеричког машинског
језика.

Свакој машинској инструкцији одговара једна асемблерска наредба.

Примена:
 Уграђене апликација у мобилним уређајима
 Управљачки програми за уређаје
 Потпрограми BIOS-а
 Унутрашње петље апликација високих перформанси
 Потпун приступ хардверу (системски прекиди)

Разлози за употребу асемблерског језика:
 Највећа брзина извршавања програма
 Примена у системима са мало меморије (нпр. уређаји у домаћинству)
 Потпун приступ хардверу (системски прекиди)
 Сваки преводилац за виши програмски језик производи асемблерски код

Опција дисасемблирања је доступна у дибагерима развојних окружења за више
програмске језике

 Омогућује потпуно разумевање архитектуре и начина рада рачунарског система

Шта је асемблерски језик?

Асемблерски код представља симболичку представу нумеричког машинског
језика.

Свакој машинској инструкцији одговара једна асемблерска наредба.

Примена:
 Уграђене апликација у мобилним уређајима
 Управљачки програми за уређаје
 Потпрограми BIOS-а
 Унутрашње петље апликација високих перформанси
 Потпун приступ хардверу (системски прекиди)

Разлози за употребу асемблерског језика:
 Највећа брзина извршавања програма
 Примена у системима са мало меморије (нпр. уређаји у домаћинству)
 Потпун приступ хардверу (системски прекиди)
 Сваки преводилац за виши програмски језик производи асемблерски код

Опција дисасемблирања је доступна у дибагерима развојних окружења за више
програмске језике

 Омогућује потпуно разумевање архитектуре и начина рада рачунарског система
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Чист асемблерски језик је језик у којем свака наредба производи тачно једну
машинску инструкцију.

Наредбе у асемблерском језику директно одсликавају наредбе у машинском
језику за дати микропроцесор. За сваки микропроцесор се дефинише други скуп
машинских инструкција, а самим тим и други асемблерски језик.

Изворни асемблерски програм представља низ наредби које могу бити:

 Асемблерске инструкције
Саопштавају микропроцесору шта да ради током извршавања програма.

 Асемблерске директиве (псеудоинструкције)
Издају упутства асемблеру ( програму преводиоцу ) шта да ради са инструкцијама и
подацима унетим у изворном асемблерском програму.

Изворни асемблерски програм

Чист асемблерски језик је језик у којем свака наредба производи тачно једну
машинску инструкцију.

Наредбе у асемблерском језику директно одсликавају наредбе у машинском
језику за дати микропроцесор. За сваки микропроцесор се дефинише други скуп
машинских инструкција, а самим тим и други асемблерски језик.

Изворни асемблерски програм представља низ наредби које могу бити:

 Асемблерске инструкције
Саопштавају микропроцесору шта да ради током извршавања програма.

 Асемблерске директиве (псеудоинструкције)
Издају упутства асемблеру ( програму преводиоцу ) шта да ради са инструкцијама и
подацима унетим у изворном асемблерском програму.
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[<labela>:]<opkod>[<op1>[,<op2>]][;<komentar>]

Асемблерска инструкција има следеће делове:

 labela - ознака адресе инструкције (користи се приликом скока)

 opkod - мнемоник (назив инструкције)

 op1,op2 - операнди (инструкција не мора имати операнде)

 коментар - почиње иза знака тачка-зарез (;) и представља текст који се не
преводи

 [] – означава део наредбе који није обавезан

Само назив инструкције је обавезан део асемблерске наредбе.

Инструкције у асемблерском језику i80x86

[<labela>:]<opkod>[<op1>[,<op2>]][;<komentar>]

Асемблерска инструкција има следеће делове:

 labela - ознака адресе инструкције (користи се приликом скока)

 opkod - мнемоник (назив инструкције)

 op1,op2 - операнди (инструкција не мора имати операнде)

 коментар - почиње иза знака тачка-зарез (;) и представља текст који се не
преводи

 [] – означава део наредбе који није обавезан

Само назив инструкције је обавезан део асемблерске наредбе.
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[<ime>]<direktiva>[<operandi>][;<komentar>]

Асемблерска директива има следеће делове:

 ime - ознака имена које користи или дефинише директива

 direktiva - мнемоник (назив наредбе)

 operandi - операнди (директива не мора имати операнде)

 коментар - почиње иза знака тачка-зарез (;) и представља текст који се не
преводи

 [] – означава део наредбе који није обавезан

Само назив директиве је обавезан део асемблерске наредбе.

Директиве у асемблерском језику i80x86

[<ime>]<direktiva>[<operandi>][;<komentar>]

Асемблерска директива има следеће делове:

 ime - ознака имена које користи или дефинише директива

 direktiva - мнемоник (назив наредбе)

 operandi - операнди (директива не мора имати операнде)

 коментар - почиње иза знака тачка-зарез (;) и представља текст који се не
преводи

 [] – означава део наредбе који није обавезан

Само назив директиве је обавезан део асемблерске наредбе.
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Проблем са превођењем кода у једном пролазу асемблера је
референцирање унапред (forward reference problem), а односи се на
употребу симбола (имена) пре него што је дефинисан (нпр. у инструкцији
скока).

Асемблирање изворне датотеке се врши у два проласка:

 Први пролаз: читање изворног асемблерског кода и формирање
табела са симболичким именима (ознаке у наредбама)

Симбол – ознака или вредност којој се додељује симболичко име

 Други пролаз: превођење једне-по-једне наредбе са познатима
симболичким именима

Процес асемблирања

Проблем са превођењем кода у једном пролазу асемблера је
референцирање унапред (forward reference problem), а односи се на
употребу симбола (имена) пре него што је дефинисан (нпр. у инструкцији
скока).

Асемблирање изворне датотеке се врши у два проласка:

 Први пролаз: читање изворног асемблерског кода и формирање
табела са симболичким именима (ознаке у наредбама)

Симбол – ознака или вредност којој се додељује симболичко име

 Други пролаз: превођење једне-по-једне наредбе са познатима
симболичким именима
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Послови који се обављају у првом пролазу асемблера:

 Дефинишу се сви симболи у табели симбола

 Снимају се све дефиниције макроа и проширују сви позиви
(сваки макро се уграђује на место позива)

 Додељују се адресе свим инструкцијама
 Користи променљиву Бројач локација са инструкцијама

(Instruction Location Counter, ILC)
 Бројач за сваки програм почиње од нуле
 Бројач се повећава за број бајтова које заузима инструкција коју је управо

обрадио

Асемблер приликом првог проласка користи следеће табеле

 Табела симбола
 Табел псеудоинструкција (директива)
 Табела опкодова инструкција
 Табела литерала (константе за које асемблер аутоматски резервише меморију )

Први пролаз асемблера

Послови који се обављају у првом пролазу асемблера:

 Дефинишу се сви симболи у табели симбола

 Снимају се све дефиниције макроа и проширују сви позиви
(сваки макро се уграђује на место позива)

 Додељују се адресе свим инструкцијама
 Користи променљиву Бројач локација са инструкцијама

(Instruction Location Counter, ILC)
 Бројач за сваки програм почиње од нуле
 Бројач се повећава за број бајтова које заузима инструкција коју је управо

обрадио

Асемблер приликом првог проласка користи следеће табеле

 Табела симбола
 Табел псеудоинструкција (директива)
 Табела опкодова инструкција
 Табела литерала (константе за које асемблер аутоматски резервише меморију )
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 Сваком симболу одговара једна одредница у табели (један ред)

 Сваком симболу се додељује бројчана вредност (нпр. адреса лабеле)

 Сваком симболу могу бити додељене додатне информације

 дужина поља за податке

 битови за релокацију програма (да ли се мењају вредности симбола ако се програм
учита на другу адресу)

 да ли је симбол доступан изван процедуре

Пример:

Табела симбола

 Сваком симболу одговара једна одредница у табели (један ред)

 Сваком симболу се додељује бројчана вредност (нпр. адреса лабеле)

 Сваком симболу могу бити додељене додатне информације

 дужина поља за податке

 битови за релокацију програма (да ли се мењају вредности симбола ако се програм
учита на другу адресу)

 да ли је симбол доступан изван процедуре

Пример:
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Симбол Вредност Друге информације

sledeci 000E

nijeParan 0018

povecajIndeks 001C



Сваком опкоду одговара једна одредница у табели (један ред):

 Опкод инструкције
 Први операнд
 Други операнд
 Хексадецимални опкод (хексадецимална вредност кода инструкције)
 Дужина инструкције (број бајтова)
 Класа инструкције (обухвата све инструкције са истим правилима)

Пример:

Табела кодова инструкција

Сваком опкоду одговара једна одредница у табели (један ред):

 Опкод инструкције
 Први операнд
 Други операнд
 Хексадецимални опкод (хексадецимална вредност кода инструкције)
 Дужина инструкције (број бајтова)
 Класа инструкције (обухвата све инструкције са истим правилима)

Пример:
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Опкод Први
операнд

Други
операнд

Хексадецимални
опкод

Дужина
инструкција

Класа
инструкције

ADD EAX Immed32 05 5 4

ADD Reg Reg 01 2 19

AND EAX Immed32 25 5 4

AND Reg Reg 21 2 19



Улога:
 Генерисање објектног програма

Штампање листинга асемблерског кода (опционо)

 Припрема асемблерског кода за програм за повезивање (linker) који
ће креирати јединствену извршну датотеку

Детектују се синтаксне грешаке у изворном асемблерском коду. Типичне грешке су:

 Симбол је употребљен, али није дефинисан

 Симбол је дефинисан више пута

 Погрешно име за опкод инструкције

 Нису дефинисани сви операнди инструкције

 Превише операнада је дефинисано уз опкод инструкције

 Неисправно коришћење регистара (по величини)

 Изостављање наредбе END

Други пролаз асемблера

Улога:
 Генерисање објектног програма

Штампање листинга асемблерског кода (опционо)

 Припрема асемблерског кода за програм за повезивање (linker) који
ће креирати јединствену извршну датотеку

Детектују се синтаксне грешаке у изворном асемблерском коду. Типичне грешке су:

 Симбол је употребљен, али није дефинисан

 Симбол је дефинисан више пута

 Погрешно име за опкод инструкције

 Нису дефинисани сви операнди инструкције

 Превише операнада је дефинисано уз опкод инструкције

 Неисправно коришћење регистара (по величини)

 Изостављање наредбе END
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Сваки објектни модул након превођења добија свој засебни адресни простор.

Програм за повезивање повезује засебне адресне просторе објеката у меморији у
јединствени адресни простор извршивог програма.

Повезивање и учитавање програма
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Послови програма за повезивање:

 Конструише табелу са свим објектним модулима и њиховим дужинама
 Сваком објектном модулу додељује јединствену почетну адресу
 Проналази све инструкције које референцирају меморију и врши константну

реалокацију (constant realocation) тако што урачунава  почетне адресе  одговарајућих
модула

 Проналази све инструкције које позивају друге процедуре и у њих уграђује адресе
тих процедура

Проблем релоцирања:

 Сваки објекат је у засебном адресном простору и приликом повезивања у
заједнички адресни простор објекте треба реалоцирати

 Почетак заједничког адресног простора програма је обично одвојен за векторе
прекида и комуницирање са оперативним системом

Проблем спољашњег референцирања:

 Одређивање референци на спољне објекте након спајања и јединствен адресни
простор

 Проблем одређивања адреса приликом позива других процедура

Повезивање објеката у извршиви програм

Послови програма за повезивање:

 Конструише табелу са свим објектним модулима и њиховим дужинама
 Сваком објектном модулу додељује јединствену почетну адресу
 Проналази све инструкције које референцирају меморију и врши константну

реалокацију (constant realocation) тако што урачунава  почетне адресе  одговарајућих
модула

 Проналази све инструкције које позивају друге процедуре и у њих уграђује адресе
тих процедура

Проблем релоцирања:

 Сваки објекат је у засебном адресном простору и приликом повезивања у
заједнички адресни простор објекте треба реалоцирати

 Почетак заједничког адресног простора програма је обично одвојен за векторе
прекида и комуницирање са оперативним системом

Проблем спољашњег референцирања:

 Одређивање референци на спољне објекте након спајања и јединствен адресни
простор

 Проблем одређивања адреса приликом позива других процедура 1414



Пример повезивања објектних модула
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Структура објектних модула
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Време повезивања и динамичко лоцирање

Време повезивања објекта (binding time) је тренутак када се одређује
стварна физичка адреса објекта

Време повезивања може бити:

 Када се програм пише

 Када се програм преводи

 Када се програм повезује али још није учитан

 Када се програм учитава

 Када се учита вредност у основни регистар који служи за  адресирање

 Када се извршава инструкција која садржи адресу
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Време повезивања објекта (binding time) је тренутак када се одређује
стварна физичка адреса објекта

Време повезивања може бити:

 Када се програм пише

 Када се програм преводи

 Када се програм повезује али још није учитан

 Када се програм учитава

 Када се учита вредност у основни регистар који служи за  адресирање

 Када се извршава инструкција која садржи адресу



Динамичко повезивање

Динамичко повезивање је повезивање процедуре у тренутку првог позива, а
омогућују да два или више процеса деле ресурсе.

На Windows платформи се користе датотеке специјалног формата, тзв. библиотеке
за динамичко повезивање: Dynamic Link Library (DLL)

Библиотека за динамичко повезивање је суштински иста као и извршиви програм
(*.exe) , а одлука који ће се тип креирати током изградње програма се разрешава у
процесу повезивања пројекта у развојном окружењу.

Типови датотека за динамичко повезивање:

 **.dll.dll – библиотечке процедуре (скуп процедура)

 **.drv.drv – библиотеке управљачких програма (драјвери) за уређаје

 **.fon.fon – библиотечки фонтови
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Динамичко повезивање је повезивање процедуре у тренутку првог позива, а
омогућују да два или више процеса деле ресурсе.

На Windows платформи се користе датотеке специјалног формата, тзв. библиотеке
за динамичко повезивање: Dynamic Link Library (DLL)

Библиотека за динамичко повезивање је суштински иста као и извршиви програм
(*.exe) , а одлука који ће се тип креирати током изградње програма се разрешава у
процесу повезивања пројекта у развојном окружењу.

Типови датотека за динамичко повезивање:

 **.dll.dll – библиотечке процедуре (скуп процедура)

 **.drv.drv – библиотеке управљачких програма (драјвери) за уређаје

 **.fon.fon – библиотечки фонтови



Употреба библиотечких процедура

Најчешћи случај су DLL библиотеке које садрже групу услужних процедура које се
учитавају у меморију и могу их користити сви покренути процеси у исто време.
Различити процеси ће користити различите процедуре из библиотеке. На овај
начин се штеди меморијски простор у односу на случај да се цела библиотека
учита у адресни простор сваког процеса који користи библиотечке процедуре.
Динамички повезана библиотека се не може самостално покренути већ је увек
позива неки већ покренути програм (процес).
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Зашто користити DLL-ове

Предности:

 Уштеда простора у меморији пошто нису учитане процедуре које се не користе.

 Процедура се учитава само једном у меморијски адресни простор без обзира на
број позива.

 Лако ажурирање библиотечких процедура док је библиотека у употреби.

 Израда нових верзија

 Отклањање грешака
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Предности:

 Уштеда простора у меморији пошто нису учитане процедуре које се не користе.

 Процедура се учитава само једном у меморијски адресни простор без обзира на
број позива.

 Лако ажурирање библиотечких процедура док је библиотека у употреби.

 Израда нових верзија

 Отклањање грешака



Начини повезивања DLL-ова

Имплицитно повезивање (Implicit linking, Load-time linking):

 Кориснички програм се статички повезује са библиотеком

 Потребна је адреса библиотечке функције приликом повезивања
корисничког програма

 Библиотечка функција је учитана у адресни простор корисничког
програма сво време извршавања програма

Експлицитно повезивање (Explicit linking, Run-time linking)

 Библиотечка функција се учитава у адресни простор корисничког
програма приликом првог позива

 Када се заврши последњи позив библиотечке функције она се
аутоматски уклања из адресног простора корисничког програма
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Имплицитно повезивање (Implicit linking, Load-time linking):

 Кориснички програм се статички повезује са библиотеком

 Потребна је адреса библиотечке функције приликом повезивања
корисничког програма

 Библиотечка функција је учитана у адресни простор корисничког
програма сво време извршавања програма

Експлицитно повезивање (Explicit linking, Run-time linking)

 Библиотечка функција се учитава у адресни простор корисничког
програма приликом првог позива

 Када се заврши последњи позив библиотечке функције она се
аутоматски уклања из адресног простора корисничког програма


