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  אודות המדריך .1

  

  .®של חברת אינטל 8086מעבד  שמדמהקודגורו אקסטרים הוא מנוע משחק 

 ,מקום ללמוד דקדוקב –ילדים לומדים לדבר בה שדומה לדרך ב חוברת זו מסבירה כיצד לשחק

  .נתחיל בדוגמאות, לה הראשונהתחביר ולקרוא את כל המילון לפני אמירת המי

  .אם כי היכרות עם שפות תכנות יכולה לעזור, כלשהו איננו מניחים רקע מוקדם

  

  על התחרות .2

  . כניותוהיא משחק המתרחש בזירה וירטואלית בין מספר ת" ליהשורד הדיגיט"תחרות 

נטענות כולן למרחב , 1סטנדרטי 8086כניות נכתבות בשפת אסמבלי והת. ת מתחרהכנית מייצגוכל ת

  . מנוע המשחק ידי־עלומורצות במקביל , ")הזירה("כרון משותף יז

ית המנצחת היא זאת ששורדת אחרונה תוכנה. פטר מהמתחרים היריביםימטרת כל מתחרה היא לה

  . בזירה

  .ית מריצהתוכנהשבקוד  פגיעה ידי־עלית מתחרה נעשית תוכנהפגיעה ב

כפי , מבנה התחרות. שחקנים 5ניתן להירשם בקבוצה של עד ! מומלץ להירשם לתחרות בקבוצה

  .מעניק יתרון לקבוצה על פני משתתף בודד, שיוסבר מיד

  רשמו לאתר בכתובתיה, אם אתם חושבים שתוכלו ותרצו להשתתף בתחרות

http://www.codeguru.co.il/Xtreme 

  .ותקבלו עדכונים לגבי התחרות

  

  :מבנה התחרות והניקוד

 

 .יש בדרך כלל ארבעה שלבי ריצה

 הרצת השורדים שישלחו עד כשבועיים לפני התחרות - מהציון   25%

ה תשע ריצה זו תתבצע בטקס חגיגי בשע. הרצת השורדים כפי שהגיעו ערב התחרות - מהציון   25%

 .אז יחשפו כל השורדים לכולם. בבוקר התחרות

 .לאחר השינויים -בצהריים  12הרצת השורדים בשעה  -מהציון  50%

 .שם מתחיל הניקוד מאפס -קלול שלושת השלבים הללו יעלו לגמר ארבעת הזוכים בש

  

לפני  פורסמושי ,)בהמשך - שורדים שנכתבים על ידי מנהלי התחרות( כל הריצות הן עם הזומבים

  .האחוזים והפרטים המדויקים משתנים מדי פעם. כך שהמתחרים יוכלו להיערך לקראתם, התחרות

קבוצה יכולה לשלוח . הניקוד מתחלק בין כל השורדים שנשארו בחיים לאחר מספר סיבובים מוגדר

במידה וקבוצה שולחת שורד . )בהמשך –גם על כך ( שורד אחד או שני שורדים שמשתפים פעולה

                                                 
 עם שינויים קלים שיתוארו בהמשך 1
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. מתחלק בניקוד עם יתר השורדים שהגיעו לשלב הניקודהוא , והוא שורד עד לשלב הניקוד, דיחי

  .מהנקודותכל שורד מקבל חצי , במידה וקבוצה בוחרת לשלוח שני שורדים

  

  התקנת תוכנות עזר להרצת מנוע המשחק .3

  Javaהתקנת 

 .Javaמיכה בשפת תנזדקק ל, להריץ את מנוע המשחק כדיולכן , Javaמנוע המשחק נכתב בשפת 

  ניכנס לאתר – אם הגרסה שלנו עדכניתאו לבדוק  –Java להתקין כדי 

http://www.java.com  

  

  

  

  "?Do I have Java"כדי לבדוק אם יש לנו גרסה עדכנית נקיש על 

  :ייפתח המסך הבא

  

  

  

  .Agree and Continueנבחר 

  

  :נקבל את ההודעה הבאה, עדכנית Javaאם קיימת גרסת 
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  .נחזור למסך הראשון ונחל בהתקנה, אחרת

  

  :טען המסך הראשון של תוכנית ההתקנהיי, Javaלאחר שנוריד ונריץ את תוכנית ההתקנה של 

  

  

  

 Changeלפני כן מומלץ מאד לבחור באפשרות ". Install"להתחיל בהתקנה נלחץ על כפתור ה  כדי

destination folder .ה להתקיןיתוכנת ההתקנה לאיזו ספרי ידי־עלכאשר נישאל , בהמשך ההתקנה ,

טען לפנינו המסך ישל ההתקנה י) מוצלח(בסיום  .אליה התוכנה תותקן,  c:\Javaיה בשם יניצור ספר

  :הבא

  

  

  

  – אנחנו צפויים לקבל את ההודעה Agree and Continueולאחר שנבחר 
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לפתוח אותו מחדש , ההודעה הזו נצטרך לסגור את הדפדפן שלנוייתכן שכדי לקבל את : הערה

  .Javaולגלוש שוב לאתר של 

  

  הורדת מנוע המשחק

: האתר דרךאת המנוע של קודגורו אקסטרים נוכל להוריד 

http://codeguru.co.il/Xtreme/tech1.htm. 

  

  :המכיל את קבצי מנוע המשחק Zip־נבחר להוריד את קובץ ה ,אות בתמונהכפי שניתן לר

  

  

  :במחשב שלנו ייהובו קבצי ההתקנה נוריד ונשמור לתיק Zip־את קובץ ה

   

 

 

   extract פעולת באמצעות Zip־ה את נפתח אם
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  :CoreWars8086 בשם ייהתיק לראות נוכל

 

  :הבאים הקבצים ובה

 

  

  .c:\codeguruבשם  יצורחדשה שנ ספרייהנעתיק אותם אל 

  

  הרצת מנוע המשחק

  .DOSמסך של מערכת ההפעלה  – cmdאת מנוע המשחק מריצים דרך תוכנת 

 cmdהקישו  windowsאו בתפריט החיפוש של , Start > run > cmdפתיחת  ידי־על cmdהריצו 

  :כמו בצילום המסך, cmdובחרו את התוכנה 

  

בפרק על , או בספר האסמבלי של גבהים, ניתן למצוא בגוגל cmdהסבר על הפקודות השונות של 

  ).הורידו את ספר האסמבלי, www.cyber.org.il(סביבת העבודה 

  :הריצו את הפקודות הבאות cmdבתוך 

Set path=%path%;c:\java\bin 

 

  .אחרת ספרייהגם אם אנחנו נמצאים ב javaפקודה זו מאפשרת לנו להריץ תוכנות מספריית 
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תוכלו להיעזר בסרטון ההדרכה , מחשבשל ה path־באופן קבוע ל c:java\bin כדי להכניס את

  ):הסרטון מתייחס לתוכנה אחרת אולם הצעדים הם זהים(שבקישור הבא 

-Jdv9Of_e8U-https://www.youtube.com/watch?v=civ4hqoZynU&list=PLRvlHG

hsxRZUzFkBBHpl8  

  

לחיצה כפולה על שם  ידי־עלפשוט  cgxנוכל להפעיל את , path־וסידרנו את ה Javaאם התקנו 

  .ספרייהשב cgx.batהקובץ 

  

אם לחיצה כפולה על שם הקובץ איננה בה מומלץ להשתמש ש, cgxקיימת אפשרות נוספת להפעלת 

  .עובדת

  

  :ונכתוב cmdנפעיל את 

Java -version 

ל תקין עד והכאם . javaקודה זו תאפשר לנו לוודא שאנחנו אכן יכולים להריץ תוכניות מספריית פ

  :עכשיו נקבל

  

  

  

  :codeguru ספרייהגישה ל י"ע המשחק מנוע את להריץ ניתן יהיה מכן לאחר

Cd\ 

Cd codeguru 

 

  :enterוללחוץ  cgxיש לכתוב . cgx.batהפעלת התוכנית ו

  

  

  :נפתח מנוע המשחק, כשורהל ואם התקנו את הכ
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שמראה לנו את ריצת התוכניות  Show Sessionובחלון נוסף שאפשר לפתוח בשם (בחלון הזה 

  .קורה כל האקשן) בזירה

  

  סביבת עבודה אסמבלי

סביבת העבודה של אסמבלי כוללת . כתובות בשפת אסמבלי, "שורדים"שנקרא להן , התוכנות שלנו

  :מספר תוכנות

Editor – וכנה שמאפשרת לנו לכתוב פקודות בשפת אסמבלית 

Assembler + Linker – תוכנות שמאפשרות לנו לתרגם פקודות אסמבלי לשפת מכונה 

Debugger –  תוכנה שמאפשרת לנו הן לאתר שגיאות בקוד שלנו והן לתרגם שפת מכונה לפקודות

 .בהמשך נראה למה זה שימושי. אסמבלי

Emulator – תוכנות אסמבלי על המעבד החדש שיש לנו במחשב נו להריץ תוכנה שמאפשרת ל

 ."עתיק"שמיועדות לרוץ על מעבד 

בספר האסמבלי של  – איך מריצים, איך מתקינים, מאיפה מתקינים, הסברים לגבי אוסף התוכנות

  .בפרק על סביבת העבודה, גבהים
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  כתיבת שורד ראשון – התחלה מחויכת .4

שמצייר ולכן נתחיל בכתיבת שורד פשוט  ,פלין'רלי צ'פעם צאמר  "יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז"

   .פרצופון מחייך

  

  :התוכנית של השורד נראית כך

  

IDEAL 

model tiny 

CODESEG 

org  100h 

start: 

 mov [2041h], al 

 mov [2045h], al 

 mov [2243h], al 

 mov [2340h], al 

 mov [2441h], al 

 mov [2542h], ax 

 mov [2444h], al 

 mov [2345h], al 

END start 

  

  .8086 אסמבליהפקודות שאתם רואים כאן כתובות בשפת 

  

צרו  .end־וה start־ת שבין הוניתן לשנות רק את הפקוד. אין לשנות, את השורות המודגשות בצהוב

  :שמכיל את הפקודות הבאות" שלד"לכם קובץ 

  

  :הסבר על השורות המודגשות

IDEAL –  מאפשר פקודות פשוטות של הצבה ישירה לזיכרון כמוmov [2041h],al. 

Model tiny –  64קובע לאסמבלר שגודל סגמנט הקוד והנתונים יחד הואK. 

CODESEG – ע הקוד מתחילמציין לאסמבלר שמקט. 

ORG – יות הקונבנציה בתוכנCOM 100ט סימתחיל מהה  היא שביצוע הפקודותh ) בהתאם למקטע

 .ההיסטכדי לציין את , בראש התוכנית ORG 100h לכן נדרשת ההגדרה, )אליו נטענה התוכנית

Start – ־תווית שאומרת לאסמבלר מה כתובת השורה הראשונה בCODESEG. 

END start – ויש להתחיל את , סמבלר שיש להפסיק את התרגום לשפת מכונה בשורה זוקובע לא

 .startההרצה מהתווית 
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  ):כתבן אחר/מעבד תמליליםאו כל ( ++notepad־ונכתוב אותן בשל השורד נעתיק את הפקודות 

  

  

  

סוג "תיבה נבחר ב.." שמירה בשם"חשוב לזכור שבחלון ה .smiley.asmונשמור את הקובץ בתור 

שהיא (לא תתווסף לסיומת שכבר בחרנו  "txt."שהסיומת  כדיוזאת , "*.*כל הקבצים "ערך ב" הקובץ

".asm".(  

  ספרייהאת הקובץ נשמור ב

  

C:\tasm\bin  

 

מחשבים מכיוון ש – לאחר שכתבנו את התוכנית עלינו לתרגם אותה לשפה שהמחשב שלנו מבין

  .לשפת מכונהפקודות משפת אנוש את האנחנו צריכים לתרגם  ,מבינים שפת אנוש אינם) עדיין(

  

  :ראשית נכתוב

  

tasm smiley 

 

  :התוצאה תהיה
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  :הפקודות באמצעות comלאחר מכן ניצור קובץ הרצה מסוג 

tlink /t  smiley 

  :התוצאה תהיה

  

  

  

  .קובץ זה כולל פקודות בשפת מכונה. smiley.comשלנו נוצר קובץ בשם  ספרייהכמו כן ב

  .c:\codeguru\survivors ספרייההזה לתוך הנעתיק את הקובץ 

נתעלם מהאזהרה של ( comסיומת הנמחק את . באמצעות לחיצה על הקובץ ניתן לשנות את שמו

תחת השם , נעתיק את הקובץ ונשמור אותו שנית. first־ונשנה את שם הקובץ ל) מערכת ההפעלה

second:  

  

  

  

  .Enterלאחר מכן ו cgx על ידי הקשתטרים נריץ את קודגורו אקס. cmd־כעת נחזור לתוכנת ה

  :ייפתח המסך הבא
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ראו  .אם יש צורך בכך, 4במקום  2־ל) survivors group per session(כוונו את מספר השורדים 

   ;להלן באיור אליפסה אדומה

  ;להלן באיור ראו אליפסה צהובה –) Show session(בקשו להראות את הזירה 

  .להלן באיור אליפסה ירוקה ראו –) Start(והריצו 

  :באליפסה כחולה איורהמוקף ב – חדי העין יוכלו להבחין מייד בפרצופון מחייך

  

  

  

 !הראשונה כםתוכניתאת  םרגע הרצתכ –כל הכבוד 

כל אחד משני . אלו הם הייצוגים של השורדים עצמם –כמו כן ניתן לראות בזירה שני קווים אופקיים 

  .וקטע זה מיוצג בזירה, ן בזיכרוןהשורדים תופס קטע קט

, second-ו first- בחרנו דוגמה עם שורדים שונים מ( במצב ההתחלתי, זירת המשחק עם שני שורדים

  :)כדי להמחיש שאורך הקו משתנה על פי גודל הקוד, שגודלם זהה
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  המשחק הסבר על מנוע .5

  ). סמבליא(הקודם היה לכתוב תוכנית פשוטה בשפת סף  בסעיףבעצם מה שעשינו 

  :מבצע את הפעולות הבאותמנוע המשחק 

לטעינה . לזיכרון) תוכנות שנכתבו על ידי צוות התכנית(טוען את השורדים ואת הזומבים  •

 :לזיכרון יש חוקים

o  אי אפשר לכתוב שורד שתופס את כל (בתים  512גודל מקסימלי של שורד הוא

 ...)הזירה

o נה כל סיבוב ריצהומשת, המיקום אליו נטען כל שורד הוא אקראי 

o מנוע המשחק דואג לכך שלא תהיה התנגשות בין השורדים ובין הזומבים 

 :י מקבל מספר משאבים לשימושוכל שורד וזומב, הטעינהעם  •

o לדוגמה , אם שורד משנה ערך של רגיסטר מסויים. רגיסטריםcx , אז הרגיסטרcx 

 .של השורדים האחרים אינו משתנה

o  סגמנטes ,ין שני שורדים של אותה קבוצה שמשתפים פעולה שמשמש לתקשורת ב

 )בהמשך(

o  השימוש בהן מוסבר בהמשך, "חכמות"ושתי פצצות " רגילות"שתי פצצות 

o  בכל תור מנוע המשחק . בתורותמריץ את השורדים ואת הזומבים מנוע המשחק

 .ולאחר מכן עובר לתור של שורד או זומבי הבא, מריץ מספר פקודות מוגדר

זומבי נפסל ומנוע המשחק מפסיק / השורד , המשחק נתקל בפקודה לא חוקיתבמידה ומנוע  •

 :דוגמאות לפעולות לא חוקיות. להריץ אותו

o כתיבה לזיכרון במיקום שנמצא מחוץ לזירת המשחק 

o הרצת פקודת אסמבלי שאינה נתמכת על ידי מנוע המשחק 

כרון לפיקסל מנוע המשחק מתרגם את הכתובת בזי, שורד מבצע כתיבה לזיכרון כאשר •

  . בזירה וצובע את הפיקסל

  

  :הסבר על זירת המשחק

  . פיקסלים 256כל שורה וב, )־דצימליהקסהבסיס ב FFעד  00(שורות  256 ההמשחק מכיל זירת

כל אחת מהן יש כתובת של ארבע ספרות ל, נקודות על המסך 65,536יש  בסך־הכול

  .דצימליות־הקסה

  

  :המשחק בצורה הבאה בזירתכתובות ניתן להתייחס לפי נתונים אלו אל ה
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פרט לאחת הפקודות שמציירת שתי (כל פקודה מציירת נקודה  ,לעילשבתוכנית החייכן , לדוגמה

  ).נגיע לכך בהמשך, נקודות

  .עם תוכנה נוספת שלא עושה דבר) תוכנת החייכן" (שורד"כדי לפשט את הדוגמא הרצנו את ה

  

  ):ילייסמ(אפשר לראות כיצד הופיע החייכן 

  

46  45  44  43  42  41  40    

  2045        2041    20  

              21  

      2243        22  

  2345          2340  23  

    2444      2441    24  

      2542  2542      25  

  

  

כל  – קבוצת כדורגל אהובה, השם שלכם, שמש, בית, עץ(עכשיו ציירו על נייר משבצות תמונה אחרת 

  .תאימה שתצייר את אותו ציור על המסךוכתבו את התוכנית המ) כםהעולה על דעת
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  כתיבת שורד שני – מרוב עצים רואים יער .6

  . אבל הכוח של שפת תכנות הוא האפשרות לשכפל. חייכן בודד קל יותר לצייר ידנית

 : ראו כיצד מתמלא הלוח כולו בחייכנים על ידי לולאה

 

  :לנו יער של חייכנים ריוה

 

  

  

  .צאוראו מה יו, שחקו עם הפרמטרים
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  אבני בניין ליצירת שורדים .7

שניתן , "אבן בניין", כל שורד מדגים יכולת מעניינת מסויימת. נסקור כעת מספר שורדים פשוטים

  .לשלב אותה בשורד אותה תכנו בסופו של דבר

  

  תפיסת מקום בזיכרון

 .בתים בזיכרון 512מנוע המשחק מקצה לכל שורד לכל היותר , מההסבר על מנוע המשחק כזכור

הזיכרון שאחרי השורד בפקודות " ריפוד"ניתן לכתוב שורד שמנצל את מלוא המקום בזיכרון על ידי 

  :להלן דוגמה. סתמיות או לא חוקיות

 

  

  

  :נסביר מה ביצענו

, כל תווית אומרת לאסמבלר. exitוהשניה נקראת  startהאחת נקראת ). labels(יצרנו שתי תוויות 

אומרת לאסמבלר לבדוק מה  jmp startהפקודה , לדוגמה. ן יש כינוישלכתובת של שורת הקוד בזיכרו

  .  ולדאוג שהקפיצה תהיה לכתובת זו startהכתובת של התווית 

ולהחסיר ממנה את הכתובת exitמנחה את האסמבלר למצוא את הכתובת של  exit-startהפקודה 

, תהיה התווית הראשונה startו ואיל, תהיה התווית האחרונה בקוד exit-כיוון שדאגנו ש. startשל 

  .אזי החיסור ביניהן הוא למעשה גודל  הקוד שהתוכנית שלנו תופסת בזיכרון

בתים פחות גודל  512מקצה בזיכרון מערך שגודלו הוא  db 512-(exit-start) dup (0cch)הפקודה 

  .התוכניתכיוון שהפקודה מופיעה בסוף , ומיקום המערך הוא בסוף הקוד שלנו, התוכנית שלנו

  .בתים 512את סוף התוכנית שלנו  בכמות של בתים שגרמה לקוד לתפוס " ריפדנו"כך למעשה 

  

  המפציץ

כתובת (החל מתחילת הזיכרון  0xCC ערך עם (byte) בבית המשחק זירת את שמפציץ שורד זהו

0000.( 

י סביר הוא הרי שבסיכו, והוא נטען בכתובת מקרית, מכיוון שהשורד מתחיל לכתוב בכתובת אפס

 .מיד נבין ?הז במקרה יקרה מה. יפגע בעצמו לפני שיפגע באחריםי
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 ?0xCC ערךלהפציץ ב בחרנו מדוע

שהינה פקודה לא , int 3 התרגום לשפת מכונה של הפקודה  והוא מאחר 0xCC של byte־ב בחרנו

 ,ה מתאימהבנקוד אחר שורד של בקוד לפגוע נצליח אם ולכן )לא באסמבלי, במנוע המשחק(חוקית 

  .אותו להרוג נצליחש כנראה

... ומוחלט סופי זה דברה את אמרה השבט מועצת אם כאן – "המתים אי"אין  אקסטרים גורו בקוד

 .)..אהב הסיבוב עד לפחות(

 :זה שורד של האסמבלי קוד את נבחן

 

 

 

  

 :פקודות משתי מורכב האתחול חלק

mov al, 0CCh – רגיסטרל מכניסים נוא al אופ־קודה זה ובמקרה להפציץ נרצה וב עהמיד את 

  .זה רגיסטר של בתוכנו נשתמש הפצצה שנבצע פעם בכל 0xCCh. שלנו הזדוני

mov bx, 0 – רגיסטרל מכניסים נוא bx 0000 זה ובמקרה ,שלנוית ההתחלת כתובתה את.  

 הבא לתא להתקדם כדי, bxהכתובת  רגיסטר של ערכו את נקדם אנו הפצצה שנבצע פעם בכל

 .זירהב

 

  :הבאות מהפקודות מורכב הלולאה חלק

bomb: – פקודת label זה למיקום נקפוץ הלולאהחזרה על  בכל .הלולאה מתחילה שכאן שמציינת 

  .שאחריה הפקודות את ונבצע

mov [bx], al – של ערכו את מעבירים נוא al ש־כתובת לbx עליה צביעמ.  

inc bx – את מקדמים אנו bx בלוח אחר מקום להפציץ שנוכל כדי זאתה והבאכתובת ל. 

jmp bomb – ־ל קפיצה מבצעים נואlabel בשם bomb הפקודות לע נוספת חזרה לבצע כדי.  
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  התותח

  ".מפציץ"ה משורד יותר מתוחכם מעט שורד זהו

 המשחק לוח כל את מפציץ אינו השורד. 0xCC ערך בעל (byte) בבית, המשחק זירת את מפציץהוא 

 מפציצים שאנו מקומות בין רווח יש כלומר – קפיצותב מפציץ אלא, ודםק שסקרנו מפציץברצף כמו ה

כאשר הוא מגיע לסוף הזירה הוא מתחיל שוב  - התותח חוזר על ההפצצה באופן מעגלי .אותם

 .מההתחלה

 

 ?יריב שורד של קוד שנפספס מצב אין האם ,בדרך תאים על מדלגים אנחנו אם

 ולכן אחד byteמ־ יותר על יתפרס היריב שורד קודחלק הפגיע בהש מניחים אנו .לא היא התשובה

 .הרי שבסיבובים הבאים, ואם לא בסיבוב הראשון; וב נפגע עדיין

 

 ?"מפציץ"ה בשורד שקרה כמו שלנו השורד של בקוד נפגע לא האם

 מלהפציץ נמנע הוא – נוספת בתכונה המפציץ משורד מתוחכם יותר הזה השורד .לא היא התשובה

  .שלו הקוד את

אם ו, עצמו שלו הקוד לאחר המקום יהיה הראשון offset־ה של שערכו כך על־ידי זאת עושה הוא

 .עצמו שלו הקוד על ומדלג קופץ הוא, בו נמצא שלו הקודש לאזור חוזר הוא סיבוב לאחר

 

 :זה שורד של האסמבלי קוד את נבחן

 

  
  



20 

 

 :הבאות הפקודותמן  מורכב האתחול חלק

start: – תקודפ label ־ב נשתמש אנו. האתחול קטע תחילת את שמציינתlabel את לציין כדי גם זה 

 .בזיכרון שלנו השורד תחילת מקום

mov bx, ax – רגיסטרה, לזירה השורדטעינת  עתב ax אנו .אליה טעןנ השורדש הכתובת את מכיל 

  .bx רגיסטרל זה ערך מעבירים

add bx, (exit - start) – יסטררגל מוסיפים ואנ bx ר לאח; השורדשתופס  הקוד את אורך קטע

 את שעדכנו לפני – השורד של הקוד אחרי הראשון offset־ה חישוב את כילי bx רגיסטר הוספה זו

bx קוד לאחר המיקום את עכשיו שקבלנו מכאן ,השורד גודל את והוספנו השורד של המיקום בו היה 

הרי שהאסמבלר מחשב את ההפרש בזמן , שימו לב שלמרות שהפקודה נראית מסובכת. דהשור

 .האסמבלי ובשפת המכונה זו תוספת קבוע בלבד

mov al, 0CCh – רגיסטרל מכניסים אנו al אופ־קודה זה ובמקרה ,להפציץ נרצה וב המידע את 

  .זה רגיסטר של בתוכנו נשתמש הפצצה שנבצע פעם בכל .0xCC שלנו הזדוני

 

  :הבאות מהפקודות מורכב הלולאה חלק

 bomb:– קודתפ label זה למיקום נקפוץ הלולאה של החזר כלב; ההלולא מתחילה שכאן שמציינת 

 .שאחריה הפקודות את ונבצע

mov [bx], al – של ערכו את מעבירים נוא al רגיסטר כתובת עליה הלbx צביעמ. 

add bx, 8 – רגיסטר של ערכו את מעדכנים נוא bx שאנו כך על־ידי ההפצצה כתובת את המחזיק 

 .8לו  מוסיפים

שבעה ( שלנו השורד של קודחלק הרלוונטי של הה מגודל גדול יותר שזה מכיוון ?שמונה בתים מדוע

כך שאחרי לולאה אחת , קהמשח לוח בגודל מתחלק וגם )מאוחר יותראיך לחשב זאת נראה , בתים

  .לולאות הבאותנחזור בדיוק לאותה הכתובת וכך לא נדרוך על עצמנו גם ב ,סביב כל הכתובות

jmp bomb – ־ל קפיצה מבצעים נואlabel בשם bomb הפקודות לע נוספת חזרה לבצע כדי.  

exit: – קודתפ label בזיכרון השורד קוד סוף את לציין כדי בה שנשתמש.  

  

 הפצצה כבדה 

הכתובות שלאחר  255־ול es:diסוג זה של הפצצה יכתוב לכתובת הזיכרון המתחילה בערכם של 

  ).בתים 256כתבו יי ולכך־הסב( dx:axים רגיסטראת הערכים הנמצאים ב ,מכן

כיוון הכתיבה יקבע על ידי דגל , רביעי ואחרון dh־שלישי ו dl, שני ah, ראשון alסדר הכתיבה הוא 

  .משתנה בהתאם לאחר הקריאה es:diערכם של . הדגלים רגיסטרב) direction flag" (כיוון"ה

  ):נקרא גם פסיקה(הבא  אופ־קודעשה על ידי הת הקריאה לסוג זה של הפצצה

int 86h 

  

יש לעדכן את : חשוב. ואינו בשימוש מחוץ לו, שימו לב שמדובר בקוד שמוכר רק למנוע המשחק

 memoryיפסל בעקבות שגיאת יהשורד  אחרת ,cs רגיסטרלאותו ערך הנמצא ב es רגיסטרה

exception לאחר הקריאה לפסיקה.  
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 :דדוגמא לשימוש בקו

  

ניתן לשחק בכיוון הכתיבה  .שתי השורות הבאות מיד לאחר סיום הקוד שלואת " יפציץ"שורד זה 

  .STD־ו CLDהפקודות באמצעות " כיוון"ידי שינוי דגל ה־על

  

 הפצצה חכמה

הפצצה זו תחפש רצף של  .הפצצה חכמה היא סוג נוסף של טקטיקת לחימה שהתווספה למשחק

) קילו בית 64(על גבי הסגמנט ) בתים של השורד המותקף היות ארבעאשר יכולים לה(בתים  הארבע

אשר יכול להיות רצף של פקודות לא חוקיות , רצף אחר של ארבע בתיםבהראשון ותחליף אותו 

)0CCCCh ( או הוראת קפיצה(jmp) להרוויח את זמן המעבד של השורד  כדי, לאזור הקוד שלנו

ארבעת הבתים שבהנחה , גם על שלנו, על כל שורדחשוב לזכור כי ההתקפה תחול  .המותקף

 . נרצה לתקוףשיחודי לשורד ילכן יש לבחור רצף בתים , ימצאו בקוד השורדישחיפשנו 

  :על ידי קריאה לפקודה, 0x87זה נשתמש בפסיקה מספר ההפצצה הלהפעיל את סוג  כדי

int 87h 

  .cs  רגיסטרלאותו הערך המופיע ב esהרגיסטר לפני הקריאה לפסיקה נאתחל את 

  .לחפש מתוך אותו סגמנטממנו נרצה להתחיל ש) offset(למספר  diיש גם לאתחל את 

, נרצה לחפש בסגמנטשאת ארבעת הבתים  ax:dxים רגיסטרלאחר מכן יש לכתוב לתוך ה

  .את ארבעת הבתים אשר יוחלפו לאחר מציאה bx:cxים רגיסטרוב

כך שלא ניתן לדעת את מיקום המופע של , לא ישתנה es:diה ערך חשוב לדעת כי לאחר הקריא

  אם נמצאו בכלל בסגמנט, ים שנמצאוארבעת הבת

  :דוגמא לשימוש בקוד
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 הם ) העשירית והאחת עשרההפקודה ( ax:dxים רגיסטרארבעת הבתים הנמצאים ב: הערות

הריצו שורד זה יחד עם , "מרוב עצים רואים יער" 6הנמצאים בדוגמת הקוד שהצגנו בפרק  אופ־קודים

לאחר ציור של סמיילי אחד : מפסיד מהר מאוד, 6המצוי בפרק , ית הקוד ותראו כיצד השורד השנדוגמ

   .והוא מפסיד, על ידי המפציץ החכם" נדרס"בלבד הקוד שלו 
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  זאת משום שהפקודה

mov [bx+2041], al 

  :פת מכונהמתורגמת לש

  

  

  

 

  האצת שורד

כיוון שהתועלת , בשנים האחרונות יכולת זוגם אם שורדים לא השתמשו ב, המנוע תומך בכך: הערה

  .בעתיד צפוי שינוי במנוע המשחק שיגדיל את התועלת מהאצה. אינה רבה

 .זמן ריצה זהה לכל שאר השורדיםפרק  הלכל שורד מוקצ, במצב ריצה נורמלי של מנוע המשחק

מנוע בחשוב לזכור כי  .בקוד השורד יחיד אופ־קודזהה לזמן הרצת  ההזמן הזפרק , ורך הענייןלצ

 .הם בעלי אותו זמן ריצה אופ־קודיםהמשחק כל ה

להריץ יותר  המשתמש בההמאפשר לשורד , נוספה למנוע המשחקשהאצת שורד היא שיטה מיוחדת 

משתמשים  נםנות על שאר השורדים שאילהשיג עליו ךובכ, ה לופרק הזמן שהוקצב אחד אופ־קודמ

כן ו, לתקוף שטחים גדולים יותר באזור המשחקכדי  המוגדלזמן ה בפרקהוא יכול להשתמש  .בשיטה

  .לנסות טקטיקות לחימה אחרותכדי 

ערכו ההתחלתי הוא אפס  .Energyווירטואלי בשם  רגיסטרידי ־ת עליקביעת רמת האצת השורד נעש

אם הערך , )שהשורד שלנו מריץ אופ־קודים  5, כלומר(סיבובים במשחק  5וכל ) כלומר אין האצה(

  ).0ישאר יכלומר (דבר  יחוסרלא , 0אם ערכו הוא , זה רגיסטרמערכו של  1 מחוסר, חיובי

  

בצורה , בדיוק ארבע פעמים WAIT אופ־קודידי קריאה ל־ת עלינעש Energy־ה רגיסטרל ש ההגדל

חשוב לדעת כי  .אחד אופ־קוד הללו בזמן של אופ־קודיםה מנוע המשחק יריץ את ארבעת .רציפה

  .יפסליוהוא , פחות מארבע פעמים תגרום לשגיאה בקוד השורד WAIT אופ־קודקריאה ל

  

מהירות השורד תחושב על ידי הנוסחא ו, 1־ב Energy רגיסטרתגדיל את ערך ה WAITכל רביעיית 

  :הבא

Speed = log2(energy) + 1  

 

  שורדיםשיתוף פעולה בין 

ולכן כל קבוצה תוכל לשלוח לתחרות שני , מנוע המשחק מאפשר שיתוף פעולה בין שני שורדים

 .לנצח את שאר השורדים בתחרותכדי שורדים אשר יוכלו לשתף פעולה 

לסוף שמו  1יש להוסיף את הספרה , ידע שמדובר באותה קבוצה של שורדיםישמנוע המשחק כדי 

  :לדוגמה, לסוף שמו של השורד השני 2ואת הספרה , של השורד הראשון

Rocky1 



24 

 

Rocky2 

יטענו יאך מובטח כי השורדים , מחסנית אישית וזמן ריצה פרטיים, יםיש רגיסטרלכל שורד בקבוצה 

בגרף  מאותה קבוצה יסוכם יחד ניקוד השורדים, וכמו כן, )במקומות אקראיים(תמיד יחדיו לזירה 

  .הניקוד

מנוע המשחק יחפש את השורד השני של  –בשם המסתיים בספרה יד יחאין לקרוא לשורד זו סיבה מ

  ).אתם מוזמנים לתקן זאת בקוד המקור של המנוע" (יעוף"הקבוצה ו

  

חסום מפני שאר השורדים שמחוץ ש, בתים 1024זיכרון משותף בגודל  לכל קבוצה מוגדר בלוק

  .es:0000כתובת הבלוק הזה היא  .נועד להעברת הודעת בין השורדיםולקבוצה 
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 תרגילי כספותאו , זומבים .8

  . נעבור לתרגילי כספות, סקרנו מספר שורדיםאחר ש

בתחרות זו כל צוות מתכנן כספת המתבססת על  –מקור השם הוא בתחרות הכספות של מכון ויצמן 

  ). קל ולא מעניין לתכנן כספת שקשה לפתוח(עקרון פיזיקלי שמאפשר לפרוץ אותה 

  .יצד לתכנן כספת שניתן לפרוץ במהירות אך קשה לגלות זאתהמעניינת היא כ יההבע

  :מידע על התחרות ניתן למצוא בקישור הבא

http://www.weizmann.ac.il/zemed/activities.php?cat=0&id=571&act=large 

 

לשם הקיצור נכתוב רק את הוראות האסמבלי ( כיצד מנצחים את השורד הבא – וגמאנתחיל בד

  :)המעניינות

loop: 

  mov     ax, [1234h] 

  cmp     ax, 5678h 

  jnz     loop 

  

אם הוא אינו שווה ; 5678h־את ערכו ל) CoMPare(ומשווה  h1234קורא את תא הזיכרון  זהשורד 

)Jump Not Zero( – ץ לתחילת התוכנית בלולאה אינסופיתהוא קופ .  

ייצא מהלולאה ויבצע " (יתאבד"השורד בעצם  ,5678h  יופיע הערך 1234h  כתובת הזיכרוןבברגע ש

, אגב  )ככל הנראה פקודה לא חוקית שתגרום להוצאתו מהזירה, פקודה כלשהי שרשומה אחריה

  .מנוע המשחק מאתחל את כל הזיכרון לפקודות לא חוקיות

  :ם השורד הבאומה ע

loop: 

  mov     ax, [1234h] 

  add     ax, 6789h 

  cmp     ax, 5678h 

  jnz     loop 

  :למשל, אין בעיה לכתוב שורד שקשה לפגוע בו –כאמור 

loop: 

  jmp     loop 

 

  ? לכתוב שורד דומה שאפשר לנצח והתוכל

  השתלטות על זומבים

  :ניקח זומבי פשוט כדוגמת הזומבי הבא, ביכדי להמחיש את יכולת ההשתלטות על זומ
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.  

 

 ax, כזכור. 1234h: את זה בכתובת קבועה לנומספר אפשר לדעת היכן הוא נטען משום שהוא 

  .מחזיק את כתובת הטעינה של כל שורד או זומבי

זהו נתון חשוב . בתים 5גודלו של הקוד שהוא תופס הוא  - שימו לב. כך נראה הזומבי בדיבאגר

  .להמשך

 

 

 

לכתוב פקודת קפיצה לקוד שלנו לתוך הכתובת של הזומבי ובעצם לגרום לו להריץ  הרעיון הכללי הוא

 ).ולהשתלט עלי(את הקוד שלנו 

  :הקוד שאנחנו רוצים שהזומבי יריץ -בשלב הראשון נכתוב לעצמנו את קוד ההשתלטות

mov si, xxxx 

jmp si 

כלומר לכתובת התחלת השורד  -ל השורד שלנוש axשווה לערכו של הרגיסטר  xxxxכאשר הערך 

  :0ABCDhלדוגמה , ערך כלשהו xxxxכדי לדעת את מבנה הפקודה נכניס במקום  .שלנו

  

ספרות הקס דצימליות שמייצג  4אחר כך צריך להגיע ערך של , BE-למדנו שהקוד צריך להתחיל ב

מכן הקוד צריך להכיל את  ולאחר, כתובת ההתחלה של השורד שלנו, axאת הכתובת ששמורה בתוך 

FFE6.  

בזיכרון מכילה את  1234hהכתובת . כעת נכתוב את הקוד הזה מיד אחרי המיקום של הזומבי

אילו (כדי שהקוד שלנו ייכתב מיד לאחר הזומבי , 5אל המיקום של הזומבי נוסיף . המיקום של הזומבי

  ).היינו מצליחים להשתלט עליולא , היינו דורסים את הזומבי תוך כדי שמנוע המשחק מריץ אותו

mov bx,[1234h] 

mov [byte bx+5], 0BEh 

mov [word bx+6], ax 

mov [word bx+8], 0E6FFh 

נעשה זאת על ידי דריסת . אנחנו רוצים לגרום לזומבי להגיע אליו, לאחר שכתבנו את הקוד הזה

  :דבר שאינה מבצעת, פקודת הקפיצה המקורית של הזומבי והחלפתה בפקודה אחרת
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mov [byte bx+4], 0 

  :הקוד של הזומבי נראה כך, בשלב זה

 

; Original zombie code 

mov [1234h], ax 

; Code planted by take over program 

jmp here 

here: 

mov si, xxxx  ; xxxx is the value of ax 

jmp si 

 

כדי לציין , smileyZדש נקרא לשורד הח. אותו הכרנו כבר smileyל בשורד "נשלב את קטע הקוד הנ

של " מקורי"אחד  - יצוירו על מסך הזירה שני סמיילים, אם נצליח במשימתנו. שהוא משתלט על זומבי

  .על ידי הזומבי smileyZוהשני סמיילי שצויר עקב הרצת הקוד של  smileyZהשורד 

ומבי יספיק שמטרתה לוודא שהז, נכתוב שורת קוד סתמית smileyZבשורת הקוד הראשונה של 

  .לפני שנקרא אותה משם 1234hלכתוב את כתובת ההתחלה שלו אל המקום 

  .לאחר מכן נוסיף את קוד ההשתלטות על הזומבי

אלא למיקום בזיכרון שתלוי בכתובת הטעינה , את מיקום הכתיבה של הסמיילי נקבע לא למיקום קבוע

  .וס את הקוד שלנועל מנת לבטל את הסיכוי שהסמיילי ידר, זאת. של השורד שלנו

קוד זה נריץ בלולאה על מנת . אשר מצייר סמיילי על המסך, smileyלאחר מכן הקוד המקורי של 

  .שהריצה לא תסתיים בפקודה לא חוקית

  :smileyZלהלן הקוד של 

CODESEG 

org 100h 

start: 

; taking over the zombie 

 add  bx, 1  ; let the zombie do the first move 

 mov bx,[1234h] 

 mov [byte bx+5], 0BEh 

 mov [word bx+6], ax 

 mov [word bx+8], 0E6FFh 

 mov [byte bx+4], 0 

Sored_code: 

; Sored code is a smiley 

 mov bx, ax 

 add  bx, 50h  ; not run over our own code 

smiloop: 
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 mov  [bx], al 

 mov  [bx+4], al 

 mov  [bx+2], al 

 mov  [bx+300h], al 

 mov  [bx+400h], al 

 mov  [bx+501h], ax 

 mov  [bx+403h], al 

 mov  [bx+304h], al 

 jmp smiloop 

exit: 

END start 

  הרצת השורדים והזומבי

כדי לעשות זאת נעתיק את קובץ הריצה . zombieAשנקרא לו , נכניס לזירה את הזומבי הפשוט שלנו

  .zombiesשל השורד לתוך הספריה 

נכניס , כיוון שמנוע המשחק דורש לפחות שני שורדים. smileyZיחד איתו נכניס לזירה את השורד 

  :זהו שורד זעיר אותו הכרנו בעבר. JmpStartלזירה גם שורד בשם 

start: 

 jmp start 

  :הזירה נראית כך, עם טעינת הזומבי והשורדים לזירה

  

  :יתקבל המצב הבא, מבי והשורדיםלאחר שנאפשר למנוע המשחק להריץ את הזו



29 

 

  

וזאת כמובן כתוצאה , בזירה השתנה מהמצב המקורי zombieנשים לב לכך שהמקום אותו תופס 

והשני תוצאה של " מקורי"אחד  - נוצרו שני סמיילים .מההשתלטות עליו ומהוספת שורות הקוד

יקום תחילת הקוד של כל סמיילי מצויר במרחק אותו קבענו ממ !בדיוק כפי שרצינו - ההשתלטות

הסמיילי שלו מצוייר , של הזומבי שונה משל השורד שלנו axכיוון שערכו של . ax-הנתון ב, השורד

  .במקום אחר

  

  :אותם נשאיר להתנסותכם, קיימות אפשרויות שונות לשיפורים בקוד

לשהו גורמים לו לרוץ לא מתחילת השורד שלנו אלא מקטע קוד אחר כ, לאחר שמשתלטים על הזומבי

 )להתחיל ישר מציור הסמיילי, לדוגמה(

. בקוד הנוכחי קיימת אפשרות שהסמיילי של הזומבי ידרוס את הקוד של השורד שהשתלט עליו

  ?כיצד ניתן להתגבר על בעיה זו. הסיכוי אמנם נמוך אבל אפשרי
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  קריאת שורדים מתחרים .9

שפת המכונה של  א את אל, בתחרות עצמה לא תקבלו את קוד המקור של השורדים המתחרים

כדי להבין מול מה אתם מתמודדים עליכם לבצע תהליך של . שרצה במנוע כפי, השורדים המתחרים

 שימושאחת הדרכים לעשות זאת היא . של השורדים) Reverse engineering(הנדסה הפוכה 

 ידי־עללפני ההרצה יש לשנות את שם הקובץ . turbo debugger־אשר מריצה את ה, tdפקודה ב

ואז ניתן להפעיל את  tasm/binאל ספריית  comיש להעתיק את הקובץ  .comהוספת הסיומת 

  :לדוגמה. tdהפקודה  באמצעותהדיבאגר 

td soredA 

  

 REופעם בתור תוצר של תהליך  ++notepad־פעם בתור קוד מקורי ב – soredAלהלן הקוד של 

  :בדיבאגר

  

  

  קוד מקור

  

  

  

  Turbo Debuggerרת תוכנת בעז REקוד לאחר ביצוע 
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חשוב . לפני הרצתם במנוע המשחק TD־ב) גם שורדים שכתבתם(אפשר ורצוי להריץ את השורדים 

  :TD־הבדלים בין המנוע להלהבין מה הם 

 יםרגיסטר

 .ים מאופסיםרגיסטרושאר ה –מכיל את כתובת הטעינה  axבמנוע 

  ערכם ההתחלתי של הרגיסטרים הכלליים הוא אפס debug־ב

 סגמנטי רגיסטר

מצביע על המחסנית  ss־ו, מצביע על המקטע המשותף es; מצביעים על הזירה cs־ו dsבמנוע 

 .האישית

 .מצביעים לאותה הכתובת הסגמנט ירגיסטרכל  debug־ב

 פקודות

 ).לא כולל פסיקות וגישה מחוץ לזירה, 8086(המנוע מריץ רק את הפקודות החוקיות 

 .80x86-ודות מתקדמות יותר ממשפחת הלהריץ גם פקאפשר  debug־ב

  

  

  תמיכה .10

  

 .support@codeguru.co.il־בעיה אתם מוזמנים לפנות לאו  בכל מקרה של שאלהחשוב לציין כי 

 

 עזר בפורומים שלנו בקישוריכמו כן אפשר לה

http://codeguru.co.il/wp/?forum=%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7

%99%D7%9D  
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  הסבר מקוצר על שפת אסמבלי -נספח

שם תמצאו דיון בהרחבה , של גבהים" ארגון המחשב ושפת סף"מומלץ לקרוא את ספר הלימוד 

 .בסעיף זה נתוודע לפקודות האסמבלי בקצרה .ליבמאודות פקודות האס

  ים רגיסטר

יכולה לקבל שני ( ספרה בינאריתזוהי ). בלעז bit( סיביתהמרכיב הבסיסי של המידע במחשב הוא 

  ). אך לא נרחיב עליה כעת, מתחום החשמל ההסיבה לכך מגיע ;ס או אחדאפשל ערכים 

  :דוגמאות להמחשה, )byte(שמונה סיביות מרכיבים בית 

[11111111] 

[10101011] 

[10001001] 

[10001] 

להיות הסיביות הללו יכולות , ניתן לראות כי כמעט כל הדוגמאות מכילות שמונה סיביות כל אחת

הדוגמה האחרונה לא מכילה , )1פרה להכיל את הס(או דולקות ) 0ל את הספרה כלומר להכי(כבויות 

אשר משלימות את , ששלוש הסיביות האחרונות החסרותכיוון , אך עדיין יכולה לייצג בית, סיביות 8

למעשה הדוגמה האחרונה מקבילה  .ולכן אין לכתוב אותם, מכילות אפסים ,)סיביות 8(הדוגמה לבית 

  :לדוגמה הזו

  

[00010001] = [10001] 

 

  .למנוע בלבול מיותר כדיחשוב מאוד לזכור זאת 

  

המיוצג ) בתים 65,536 שהם, 1024כפול  64(קילובייט  64מרחב הזיכרון של קודגורו אקסטרים הוא 

  .256על  256 של בריבועהמסודרים ) נקודות(פיקסלים  65,536־על המסך כ

  

עד היום נהגנו  .המוכרת לךיות שונה משיטת הספירה עלולה להבה נשתמש שיטה הספירה ש, בנוסף

ולאו (בתכנות . )?לשער למה תוכלוהאם ( 10הקרויה גם ספירה בבסיס , בשיטה העשרוניתלספור 

  . דצימלית־נהוג לספור בשיטה ההקסה) דווקא באסמבלי

תגיע  9לאחר הסיפרה , מכיוון שלהבדיל מהשיטה העשרונית, 16ספירה בבסיס שיטה זו נקראת גם 

  .b,c,d,e,fולאחר מכן , aהספרה 

  :ניתן לקרוא על השיטה הזו בקישור הבא

http://he.wikipedia.org/wiki/בסיס_הקסדצימלי 

  

תרגום של תוכנית  שהם, )opcodes: באנגלית(קודים ־אמור מורכבת מאופשפת המכונה עצמה כ

כל פקודה שכתבנו בתוכנית שלנו מתורגמת לפקודה שהמעבד  .האסמבלי שלנו בשפה שהמחשב יבין

  .יבין
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, לדוגמה( שהתוכנית תופסק מסיבות כלשהן ה עדייטענו לזיכרון וירוצו אחת אחרי השנייפקודות אלו 

  ).סיום התוכנית

  ):בלעז רגיסטרים( יםרגיסטריש מספר  8086במעבד 

  

 :םיים הכללירגיסטרה

ax – עובדת רק עליו, למשל, פקודת הכפל(כללי לחישובים  רגיסטר(  

bx – הכללי היחיד היכול לשמש כהזחה  רגיסטרה)offset (לכתובות 

cx – כללי בעל פקודות מיוחדות ללולאות רגיסטר 

dx – רגיסטרכללי היכול להתחבר ל רגיסטר ax  ביט 32לקבלת ערך של 

 :י מחרוזותרגיסטר

si – ־משמש כSource Index לפקודות הזזה 

di – ־משמש כDestination Index לפקודת הזזה 

 :י מחסניתרגיסטר

bp – Base Pointer למחסנית ועוד 

sp – Stack Pointer, מצביע למחסנית 

 :הפקודות והדגלים רגיסטר

ip – Instruction Pointer,  מצביע לפקודה המתבצעת ברגע זה 

flags –  כיוון וגלישה, פסיקה, דיבאג, סימן, אפס, נשא משני, זוגיות, נשא(תשעה ביטי דגל( 

 :י מקטערגיסטר

cs – מקטע המצביע לקוד רגיסטר 

ds – מקטע המצביע למידע רגיסטר 

es – מקטע נוסף המצביע למידע רגיסטר 

ss – מקטע המצביע למחסנית רגיסטר 

  

והם משמשים לאחסון מידע פרטי של התוכנית , בתים 2או , סיביות 16אלו הוא  יםרגיסטרגודלם של 

  .שלנו
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להבדיל מאזור , חשוב להדגיש כי המידע הזה אינו משותף לשאר השורדים ואינו ניתן לשינוי על ידם

ים אלו ישמשו אותנו בעת ריצת רגיסטר .לכולםאשר נגיש , נמצאים בוהשורדים ששותף הזיכרון המ

  .התוכנית

או , סיביות 8ים בגודל של רגיסטרניתן להתייחס כאל ) לשימוש כללי(ים הראשונים רגיסטרלארבעת ה

  . בית אחד

נתייחס כאל , ax רגיסטרשב) הנמוכותהסיביות נקראות גם ה(הסיביות הראשונות  הלשמונ, לדוגמה

al ,אל נתייחס כ) הגבוהותהסיביות הנקראות ( ןהסיביות שיבואו אחריה הואל שמונah.  

 אלכ cx לרגיסטר, bl/bh אלכ bxאפשר להתייחס ל־ כלומר, יםרגיסטראותו הדבר חל על שאר ה

cl/ch ,לרגיסטרו dx אלכ dl/dh.  

ישתנה כך  axתוכן הרגיסטר אזי , alלתוך הרגיסטר  0fhחשוב להבין כי אם נכתוב את הספרה 

  .0fhהסיביות התחתונות שלו יכילו את הספרה  הששמונ

  

  פקודות

  :בתוכניתבהן השתמשנו שפקודות 

label  

Label ,נגדיר אותו בעזרת מילה  .)ייהסימנ(אלא הגדרת אזור בקוד , ממש פקודה אינהזו , טוב

נשתמש , )ללא המרכאות, ובןכמ":" (ונצמיד לה את התו ) lאו  smiley, במקרה שלנו(שנבחר 

  .זה בהמשך label־ב

  

mov  

ים אותנו כאשר נרצה להעתיק ערך מסו תשמש) moveקיצור של המילה האנגלית ( movהפקודה 

 הואיכול להיות גם ' מקום או ,יכול להיות רגיסטר או כתובת זיכרון' מקום ב .'למקום ב' ממקום א

  ).ראו שורה ראשונה בתוכנית(ת ערך קבוע להיוגם אבל יכול , או כתובת זיכרון רגיסטר

ם נקיף את הכתובת בסוגריים מרובעי ,לציין שאנחנו משתמשים בכתובת זיכרון ולא בערך קבוע כדי

  ):smiley־בתוך אזור ה mov־ראו שימוש ב(

  

call  

 label־היא מקבלת כפרמטר את שם הו, שהגדרנו label־א לקפוץ אל הוה callהפקודה תפקיד 

  ).smileyלנו במקרה ש(

  .retנשתמש בפקודה , callשנקרא על ידי  labelלחזור מתוך  כדי

  

  

add  

 623hהערך , במקרה שלנו .ים עם ערך אחרהוא לבצע חיבור של ערך מסו addהפקודה תפקיד 

  .bxיתווסף לערך שנמצא ברגיסטר ) דצימלי־סימון הקסה? hזוכרים מה מייצג (
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loop  

מונה הלולאה  ,בנוסף .קפוץ בעת ביצוע הלולאהאליו נ label־את המקבלת כפרמטר  loopהפקודה 

  .100ערכו הוא במקרה שלנו ו, cx־נשמר ב) מספר הפעמים שהיא תבוצע(

  

: 8086- בקישור הבא תוכלו למצוא את הרשימה המלאה של פקודות מעבד ה

http://www.electronics.dit.ie/staff/tscarff/8086_instruction_set/8086_instruction_set.ht

ml  

  

  

תחת מקבלת פרמטרים מסוימים וכעת היא  INTהפקודה  שינינו את פעולת, לצרכי המשחק: הערה

  ".טכניקות מתקדמות" בסעיף, שמוסברים בהמשך

  

הכללי היחיד שמסוגל למען כתובת  הרגיסטרהיא שהוא  bx רגיסטרהסיבה שביער החייכנים בחרנו ב

; לכתובת קבועה בזיכרון רגיסטראפשר להעביר ; רגיסטרבוע לאפשר להעביר ק. בצורה שרצינו

אבל אי אפשר להעביר קבוע לכתובת קבועה ; מצביע עליה רגיסטראפשר להעביר קבוע לכתובת ש

  .בזיכרון

  .טבלה של כל צורות המיעון האפשריות להלן, כדי להבין טוב יותר מה אפשר ומה לא
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  המחסנית

המשמש לאחסון נתונים החיוניים לריצת ) בצורת ברירת המחדל(טי המחסנית היא אזור זיכרון פר

  .התוכנית שלנו

  

ואפשר להבין זאת , )LIFOבקיצור ( Last-In-First-Outבנה נתונים אשר עובד צורת המחסנית היא מ

דחף למחסנית יהיה הכדור יכאשר הכדור הראשון אשר י, בעזרת מחשבה על מחסנית אמיתית

  .היה הכדור הראשון שיצא ממנהידחף למחסנית ויעומת הכדור האחרון שיל, האחרון שיצא ממנה

  

אנחנו נתבונן , וכמו שלמדנו עד כה, המחסנית תאחסן את הנתונים אשר נשמרו בה בזיכרון המחשב

אנחנו נעבוד בצורת  – בזיכרון המחשב בצורת מיעון שונה במקצת ממה שהכרנו עד כה

segment:offset ,יהיה מקטע , כלומר)segment (והיסט , למחסנית)offset (בו המחסנית תתחיל.  

  

חשוב לציין כי מנוע המשחק של , )stack segment־קיצור ל( ssיסטר גסגמנט המחסנית נשמר בר

שאינם (קודגורו אקסטרים יאתחל לנו את הרגיסטר הזה לסגמנט פרטי אשר שורדים אחרים 

  .כתובלא יוכלו ל) ועל קבוצות נדבר בהמשך, מקבוצתנו

  

שם הרגיסטר הזה הוא , סטינקודת ההתחלה של המחסנית בתוך הסגמנט תקבע על ידי רגיסטר הה

bp )־קיצור לbase pointer( ,גם רגיסטר זה יאותחל אוטומטית על ידי מנוע המשחק.  

  

 ופקודה ז האופרנדים של. pushחוף נתונים למחסנים נשתמש בפקודה כדי לד, בשפת אסמבלי

  .וערך של כתובת) ax, לדוגמה, כולם(רגיסטר  )ABCDh, לדוגמה(קבוע  ים להיותיכול

לפעמים האסמבלר יחייב אותנו , )סיביות 16, כלומר( wordחשוב לציין שגודל הערך חייב להיות 

  :לדוגמה, לפני האופרנד wordלהוסיף את מאפיין 

push ax 

push [word bx] 

  

ה אך בפקודה השנייה הוא צריך את עזרתנו כדי יודע שמדובר במיל קומפיילרבפקודה הראשונה ה

  .אחרת ניתקל בשגיאת קימפול; להבין האם נרצה לדחוף למחסנית מילה או בית בודד

  

יכולים להיות פקודה זו האופרנדים המתאימים ל .popלחלץ נתונים מהמחסנית נשתמש בפקודה  כדי

  .רגיסטר או כתובת

שנדחף אליה ותכתוב אותו ברגיסטר או הכתובת פקודה זו תמחק מהמחסנית את הערך האחרון 

  .שנבחרה

  .מחקיי, הערך הקודם שהיה ברגיסטר או בכתובת שנבחרה, כמובן שלאחר הרצת פקודה זו

  

  .דוגמה כללית לאפשרויות שימוש במחסנית

mov ax, 01100h 

mov [word 0ABCDh], 0ABCDh 
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push ax            ; pushing the value 01100h into the stack. 

push [word 0ABCDh] ; pushing the value 0ABCDh into the stack. 

push 0DEADh        ; pushing the value 0DEADh into the stack. 

 

pop [word 0ABCDh]  ; address 0ABCDh value is now 0DEADh. 

pop ax             ; register ax value is now 0ABCDh. 

pop cx             ; register cx value is now 01100h. 

  

היא הוכנסה לשימוש רק ( 8086שימו לב שהדוגמא המחוקה בשורה השישית איננה חוקית במעבד 

  .ולכן איננה חוקית בקודגורו אקסטרים) ואילך 80186במעבדי 

  

בת ותיגמר בכתו [ss:bp]היא תתחיל בכתובת , סיביות 16כאשר נדחוף למחסנית ערך בן 

[ss:bp+2] , או במילים אחרות[ss:sp] , הרגיסטרsp )־קיצור לstack pointer ( יצביע תמיד לראש

  .לנו את גודל המחסנית הנתונה יתןי bpמ־ sp חיסור של .המחסנית

  :לצורך הדגמה

push ax 

push ax 

; sp = bp + 4. 

 

pop ax 

pop ax 

; sp = bp. 

 


