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 חלק א' -ומה שביניהם  Bytecode ,JVMעל 

 ליאם מור ויאיר בן דודמאת 

 

 הקדמה

 התכנות משפות אחת היא( אווה'ג בעברית או) Java. הזה המאמר קוראי לכל קטן קו ביישור נתחיל

 הפעלה מערכת כל על שלה הקוד הרצת את מאפשרת Java. 22221 לשנת נכון בעולם ביותר הפופולריות

 שכתבנו קוד, כלומר. לאחרת אחת הפעלה ממערכת כשעוברים שלנו בקוד שינויים דורשת ולא, היא באשר

 .ולהיפך, אחרת הפעלה מערכת כל ועל Linux על לרוץ יכול Windows על Java-ב

 .לנו מספקת שהיא לאבסטרקציה מבעד להתבונן וננסה Java שפת של הפנימי במימוש נעמיק זה במאמר

 היא 8 גרסה אבל 77 גרסה היא האחרונה הגרסה. Java של 8 בגרסה עוסקים אנו זה שבמאמר לציין כדאי

LTS (או Long Term Supported) ,של זה בחלק בנוסף. נפוצה עדיין והיא בגרסה לתמוך ממשיכים כלומר 

 .Oracle של הרשמי JVM-ה שהוא HotSpot JVM במימוש עוסקים אנו המאמר

 

 Java-קומפילציה ב

 במכונה מורץ Java-ב הקוד. שלנו התוכנית שרצה עד עיבודים וכמה כמה עובר Java-ב כותבים שאנו הקוד

 בשם בסביבה נמצאים בשפה מובנות מחלקות ועוד JVM-ה. (Java Virtual Machine או) JVM-ה, וירטואלית

JRE (של קיצור (Java Runtime Environment . 

 JDK-רק ב נמצאים והם, JRE-ב כלולים לא( הריצה לפני) סטטי קוד לניתוח כלים ועוד Java של הקומפיילר

 . JRE-ה את וגם הללו הכלים כל את גם שמכיל, (Java Development Kit של קיצור)

 

  

                                                           
 

1  https://www.northeastern.edu/graduate/blog/most-popular-programming-languages/ 

https://www.northeastern.edu/graduate/blog/most-popular-programming-languages/
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 :הזה החלק הלן תרשים המסכם באופן ויז'ואלי אתל

 

 [html.diagrams-with-explained-jdk-jre-jvm-java/02/2019/net.javaguides.www://https: מקור]

 

 :הבאה הפשוטה בתוכנית נתבונן

 

 להמשיך מכן לאחר ורק אווה'ג מעט ללמוד לכם ממליצים אנו, ל"הנ התוכנית את מבינים ואינכם במידה

 .הבא המדריך על ממליצים אנחנו. המאמר לשאר

 כנראה לפה עד קראתם אם .קומפילציה היא התוכנית את להריץ בדרך לבצע שעלינו הראשונה הפעולה

 :שנריץ הבאה השורה את מכירים ואתם Java עם כבר שעבדתם

>javac HelloWorld.java 

 על קצר הסבר. שלנו java-ה קבצי את שמקמפל הכלי והוא Java Compiler-ה הוא javac, מכיר שלא למי

", -g" דגל הוא זה במאמר קיומו את לציין שראוי אחד דגל. הזה בלינק למצוא ניתן מספק שהוא האפשרויות

 .הקוד של Debugging-ל שרלוונטי מידע עוד קומפילציה בזמן שמייצר

 את עכשיו נפתח אם ?הקלעים מאחורי פה קורה באמת מה אבל, שלנו הקובץ את מקמפל javac-ש הבנו אז

 :חדש קובץ בה שנוצר נגלה, שלנו הקובץ שמור בה התיקייה

 

https://www.javaguides.net/2019/02/java-jvm-jre-jdk-explained-with-diagrams.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/specs/man/javac.html
https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/specs/man/javac.html
https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/specs/man/javac.html
https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/specs/man/javac.html
https://docs.oracle.com/en/java/javase/13/docs/specs/man/javac.html
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 לקובץ אותו וקימפל שלנו הקובץ את קרא( javac - java compiler) שהקומפיילר זה בעצם פה שקרה מה

 אינו Bytecode-ה. class בפורמט. Bytecode-ה - אווה'ג של הקסם סוד נמצא זה בקובץ. class קובץ - חדש

 :הבאה השורה בהרצת זאת בכל אך, האדם בני למרבית קריא

>java HelloWorld  

 ".Hello World"! למסך ויודפס שלנו הקוד יורץ

 :התהליך לסיכום קטנה תמונה .Bytecode-ה את והריץ JVM-ה לפעולה נכנס פה הקלעים מאחורי

 

 [4df6a461f31f-scenes-the-behind-2-lesson/PrayagBhakar/@com.medium://https: מקור]
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 ?Bytecodeאז מה זה 

Bytecode של הביניים שפת היא Java. ה-Bytecode של הקומפיילר של התוצר הוא Java ,בכל וזהה 

 .Bytecode-ה את מריץ והוא, JVM-ב שנמצא Interpreter-ה מקבל Bytecode-ה את. ההפעלה מערכות

 :Hex Viewer עם class-ה קובץ את לפתוח ננסה

 

 באנגלית קריאה בצורה Bytecode-ה את להציג כדי .דמיון הרבה אין פה שהולך מה לבין Java קוד בין

 מתוך מידע להדפיס המאפשר כלי זהו .Java Disassembler-ה בתור גם שידוע, javap בשם בכלי נשתמש

 כל של רשימה מדפיסה פשוט דגלים ללא" javap [class"] הפקודה. באנגלית קריא בפורמט class-ה קבצי

 בלינק למצוא ניתן javap-ב נוספות אפשרויות על הסבר. למחלקה שיש פרטיים הלא והפונקציות השדות

 :הבאה בפקודה נשתמש קובץ של Bytecode-ה את להדפיס כדי .הבא

>javap -c HelloWorld  

 :ככה שנראה משהו ונקבל

 

 ??עכשיו מה, יבריש'ג קצת לנו יש אז אוקי

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/javap.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/javap.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/javap.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/javap.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/javap.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/javap.html
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 Bytecode של לקריאה מבוא

 המהותי והשוני, Java-ב לכתוב רגילים שאנחנו להצהרות מאוד דומות הפונקציות של שהחתימות לב נשים

 דיפולטי בנאי, main-ה לפונקציית בנוסף, לקובץ הוסיף שהקומפיילר לראות ניתן .עצמה הפונקציה קוד הוא

 JVM-ב interpreter-ה. אחת פקודה הוא Opcode כל כאשר, ים-Opcode של בצורה כתוב עצמו הקוד. ריק

 .כולה התוכנית מורצת בעצם וככה, אותם ומריץ הסדר לפי ים-Opcode-ה על עובר( מחסנית מבוסס)

 כמה וישנם, היום בשימוש נמצאים ים-Opcode-ה מרבית כאשר, אחד byte בתור שמור Opcode כל

 המאמר ובהמשך ,הבא בקישור למצוא ניתן ים-Opcode-ה של מלאה רשימה. עתידי לשימוש ששמורים

 .בהם והשימוש חשובים ים-Opcode של סקירה נבצע

 המושג את שמע שלא למי. Magic Bytes-ל לב נשים תחילה :הבינארי לקובץ javap של הפלט בין נשווה

, Java-ב ספציפי. סוגו את ומסמנים בינארי קובץ כל בתחילת שמופיעים בתים כמה הם Magic Bytes-ה, הזה

 :שלמעלה בקובץ הראשונים הביטים ארבעת את לראות ניתן ואכן, 0xCAFEBABE הם האלה הביטים

 

-ה את לראות ניתן. הבינארי הקובץ בתוך טמונים Bytecode-של ה ים-Opcode-ה את לראות גם ניתן

Opcode של return  ,ה בקובץ פעמיים המופיע-Bytecode .את שמייצג הערך return 0 או 777 הואxB1 ,ב-

Hex . 

 

 בקובץ כמו( בירוק מסומן) בדיוק פעמיים מופיע return של Opcode-ה, למעלה בתמונה לראות שניתן כמו

 !Bytecode-ה

 ואם(, באדום מסומן) 0x12 שערכו, ldc של Opcode-ה של הערך את הבינארי בקובץ לראות גם ניתן, כן כמו

 .javap של בפלט שהיו ים-Opcode-ה שאר את גם בו למצוא נוכל נחפש

 Java שבו המחשב זיכרון על יותר קצת להבין קודם נצטרך Bytecode-ה עושה מה באמת להבין שנתחיל כדי

 .heap-וה stack-ה הם מה בפירוט ויותר, משתמשת

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Java_bytecode_instructions
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 על הזיכרון

Stack and Heap 

 תוכנית לכל שיש מרכזיים זיכרון אזורי שני להכיר צריכים אתם, זה מאמר של התוכן את להבין בשביל

 (.ערימה - ישיר בתרגום) Heap-וה( המחסנית) Stack-ה הם אלה. שרצה

-ב הזיכרון ניהול. התוכנית לריצת הדרושים האובייקטים כל נשמרים בו" ענן" כמעיין לדמיין ניתן Heap-ה את

Java מכיל אובייקט המייצג בקוד משתנה כל שבה( מצביעים - צחה בעברית או) הפויינטרים בשיטת הוא 

 .Heap-ב ששוכן עצמו לאובייקט מצביע

 Last In או, LIFO בשיטת הפועל נתונים במבנה מדובר. פיזית מחסנית ממש בתור לדמיין ניתן Stack-ה את

First Out ,שיוצא הראשון הוא שנכנס הראשון האובייקט כלומר. 

Stack ו-Heap ב-Java 

 Stacks שני יש Java-ב שרצה תוכנית לכל .Heaps וכמה Stacks כמה ישנם Java-ב שמורצת תוכנית בכל

 לפונקציות הקריאות לכל המשמשת מחסנית שהוא, Native stack-ה הוא אחד(. User Mode-ב) מרכזיים

 ששומרת מחסנית זוהי. JVM Stack-ה הוא השני. Java-ב כתובות שאינן פונקציות - JVM-ה של פנימיות

 .אחת פונקציה של מעטפת פשוט הוא Frame כל כאשר, Frames בתוכה

 למקומות מצביעים, הלוקאליים המשתנים את כולל זה - המתודה לריצת שקשור המידע כל שמור Frame-ב

 שמשמשת מחסנית היא הזו המחסנית. Operand Stack-וה( בהמשך פירוט ביתר יוסבר) בזיכרון רלוונטיים

" מחסנית" שנכתוב פעם כל זה מאמר בהמשך ההסברים במהלך. מבצע שהוא הפעולות לכל JVM-ה את

 .שלה Operand Stack-ל היא הכוונה פונקציה של

 הרגיל Heap-ה פשוט שהוא, Native Heap-ה הוא אחד .שונים Heaps שני גם יש Java-ב תוכנית לכל בנוסף

 הקשורים דברים מיני לכל עצמו משל Heap לו יש ולכן process בעצמו הוא גם JVM-ה שכן, JVM-ל שיש

 בעת לזיכרון שנטענות המחלקות לכל משותף הזה Heap-ה. Java Heap-ה הוא השני Heap-ה .שלו לריצה

, המחלקות מופעי של והמשתנים התוכנית ריצת במהלך שנוצרו האובייקטים כל בו שמורים. התוכנית ריצת

 ניתן זה בחלק שנשמר מה כל של פירוט. ועוד ועוד, 2פרימיטיביים מטיפוסים הסטטיים למשתנים בנוסף

 יש זה באזור". Method Area"-ה בשם אזור הוא Heap-מה כחלק שמתפקד נוסף אזור. הבא בלינק לקרוא

 המחלקה לריצת שרלוונטי נוסף ומידע לפונקציות רלוונטי מידע, הפונקציות קוד שמור בו, מחלקה לכל חלק

-ב הם גם שמורים היו הסטטיים המשתנים Java 8 שלפני שבגרסאות לציין שווה(. בהמשך נתעמק בזה)

Method Area ,ב נשמרים הם ואילך 8 מגרסה אבל-Heap הכללי.  

                                                           
 

2 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html 

https://stackoverflow.com/questions/8387989/where-are-static-methods-and-static-variables-stored-in-java
https://stackoverflow.com/questions/8387989/where-are-static-methods-and-static-variables-stored-in-java
https://stackoverflow.com/questions/8387989/where-are-static-methods-and-static-variables-stored-in-java
https://stackoverflow.com/questions/8387989/where-are-static-methods-and-static-variables-stored-in-java
https://stackoverflow.com/questions/8387989/where-are-static-methods-and-static-variables-stored-in-java
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html
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Stack Based JVM vs Register Based JVM 

 שהוא, Dalvik כגון, אחרים רבים מימושים ישנם אך HotSpot JVM למימוש מתייחסים אנו זה במאמר כאמור

-ה ולעומתו מחסנית מבוסס HotSpot JVM-ה: השניים בין אחד עיקרי הבדל ישנו. אנדרואיד של JVM-ה

Dalvik JVM אוגרים מבוסס (registers .)נתעסק ובו למעלה שהסברנו המימוש הוא מחסנית מבוסס מימוש 

 .המאמר כל לאורך

, באוגרים פעולות מבצעים עליהם האופרנדים את נשמור אוגרים מבוסס JVM של במימוש, ממחסנית בשונה

 על נבצע הפעולות כל את. נתון רגע בכל אחד ערך לשמור יכול מהם אחד שכל המעבד של רכיבים שהם

 .אותה נבצע עליהם לאוגרים מצביע נצטרך פעולה ובכל האוגרים

 :לפעולה דוגמה

ADD R1, R2, R3 

 

 [Arch-Machine-Virtual-Based-Register-vs-Based-Stack/461052/Articles/com.codeproject.www://https]מקור: 

 .התוצאה את נשמור רגיסטר ובאיזה פועלים אנחנו רגיסטרים אילו על בדיוק הגדרנו שבפעולה לראות ניתן

 היא פקודה שכל בכך" משלמים" אבל מהמחסנית push, pop-ה פעולות את" חוסכים" אנחנו בעצם זו בדרך

 בו מחסנית מבוסס במימוש לעשות צריך שלא מה, עצמם האוגרים כתובות את גם לציין צריך כי יותר ארוכה

 .יחיד הוא Stack pointer-ה

 שאין לציין חשוב אבל, מהמימושים אחד כל של ולחסרונות ליתרונות לעומק ניכנס לא המאמר של זה בחלק

 זה במאמר. שונים לצרכים יותר מתאים מהם אחד ושכל עדיף מהם איזה לשאלה משמעית חד תשובה

 .כיום במחשבים יותר הנפוץ הוא שכן מחסנית המבוסס במימוש נתמקד

 

 

 

https://www.codeproject.com/Articles/461052/Stack-Based-vs-Register-Based-Virtual-Machine-Arch
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 אז בואו נלמד קצת ג'יבריש!

Constant Pool 

 במילים. Java-ב Constant Pool-מהו ה רק להסביר נותר עצמו Bytecode-ה של לקריאה שנעבור לפני קצת

 הריצה בזמן בהם שנשתמש הקבועים כל של נתונים מבנה הוא, הוא כן כשמו, Constant Pool-ה ,פשוטות

, מתודות, משתנים של שמות, מספרים, למחרוזות רפרנסים שמורים Constant Pool-ב .התוכנית של

 .בהם משתמשת שהתוכנית ומחלקות מנשקים

 נטענת כשהמחלקה, המחלקה ריצת ובזמן הקומפילציה בזמן Classה בקובץ נשמר Constant Pool-ה

 . הספציפית המחלקה של Method area-ב נשמר Constant Pool-ה, לזיכרון

 :בפקודה נשתמש Constant Pool-על ה להסתכל כדי 

>javap –c –v Main 

 :Constant Pool-ה של החלק על ונסתכל

 

 למה, אחד רגע. ldc2_w -ו  ldc ,ldc_w: ים-Opcode 3 ישנם Constant Pool-מה בקבועים להשתמש בשביל

 הם" מקום" כמה לפי types-ה כל את לסווג קודם צריך זה על לענות כדי ?ההבדל בעצם מה? 3 צריך

 :צורכים

 הראשונה בקבוצה - byte ,short ,int ,char ,boolean ,float ,reference ו-returnAddress. 

 השניה בקבוצה - long ו-double. 

 מומשה השפה ובה JVM-ה של המקורית הגרסה זו. JVM 32bit-ה של בגרסה הוא הזו החלוקה מקור

 בקבוצה והטיפוסים, בזיכרון הכתובות גם וכך 32bit היה באמת במחסנית slot כל זו בגרסה. לראשונה

-ה של 64bit מערכות גם נפוצות להיות מתחילות האחרונות בשנים. 64bit שתפסו היחידים הם השנייה

JVM .ה של המימושים לשני אחיד בייטקוד על לשמור כדי-JVM ,ה של אבסטרקציה ישנה-JVM ,והוא 

 .בכך מתחשב ריצה ובזמן, 32bit-ב עובדים כאילו האלה הקבוצות של הייצוג על לשמור ממשיך
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 בשביל ldc2_w-ו, 32bit הוא שגודלה הראשונה הקבוצה בשביל ldc_w-ו ldc: שונים ים-Opcode יש לכן

 .64bit שגודלה השניה הקבוצה

 

 משתנים עם עבודה

 .עובד הוא לאיך להיכנס ולהתחיל הידיים את ללכלך הזמן הגיע, Bytecode-ה בנוי איך כשהבנו עכשיו אז

 : בקוד נתבונן. Casting-ו, משתנים סוגי כמה שמכילה פשוטה דוגמה עם נתחיל

 

 :שלו Bytecode-ה עם חדי

 

 : הבאה לשורה לב נשים קודם

 

 2-מ יותר יהיו לא כלומר, 2 הוא המחסנית גובה שלנו במקרה, המחסנית גובה את לנו מגדירה זו ורהש

 .הריצה בזמן נתון רגע בכל במחסנית איברים

args_size 7 :שלנו במקרה, הארגומנטים כמות את לנו מגדירה (שהוא this.) כאן כבר להבהיר חשוב 

 .הארגומנטים כל את גם בתוכו יכיל locals לכן לוקאלים משתנים כמו לארגומנטים מתייחסים שאנחנו

locals ארבעה רק לנו יש! רגע .ארגומנטים 6 יהיו שלנו במקרה, הלוקלים המשתנים כמות את לנו מגדירה 

 ? 5 ולא locals = 6 למה, z-ו, x,y,j משתנים 4 ועוד( this) ארגומנט
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 .6 יהיה locals לכן 7 במקום תאים 2" תופס" הוא לכן בתים 8 הוא double למעלה הזכרנו שכבר כפי

 c עבור i :עובדת היא שעליה הסוג על לנו תרמוז Opcode כל של הראשונה האות שלרוב, גם לב לשים חשוב

,int עבור d ,char עבור a ,double עבור reference ה שרוב אצלינו לראות ניתן '...וכו-Opcode-מתחילים ים 

 :התוכנית על נעבור ואז ים-Opcode-ה על בקצרה נסביר .integer על עובדים הם שכן, i באות

 i_constX - כאשר, קבועים למחסנית דוחף X הקבוע של הסוג הוא (integer או float למשל )ו-i הוא 

 . הקבוע של הערך

 i_storeX - ה הלוקאלי המשתנה לתוך במחסנית הראשון האיבר את שומר-i ,כאשר X של הסוג הוא 

 .איבר אותו

 w_ldc2, ldc - Opcode-מה מסוים איבר מעלים אילו ים - Pool Constant המחסנית לתוך. 

 i_loadX - ה הלוקלי המשתנה את המחסנית את לתוך מעתיקה-i ,כאשר X המשתנה סוג הוא. 

 addX - כאשר, אחד לאיבר במחסנית הראשונים האיברים 2 את מחברת X המשתנה סוג הוא. 

  i2c - עושה casting מ במחסנית הראשון לאיבר- integer ל- char. 

 returnX - כאשר X ההחזרה ערך עם כלום או המשתנה סוג הוא void ,המחסנית מראש ערך מחזירה. 

 נראים הדברים איך ונראה שורה שורה נעבור בתוכנית שמופיעים ים-Opcode-ה על בקצרה שהסברנו אחרי

 : ככה יראו הדברים התוכנית בתחילת .מתחת לפני השטח

 

 

 

 

 

iconst_4 - ואז 4 השלם הקבוע את למחסנית דוחפת istore_1 האיבר את 7-ה לוקאלי במשתנה שומרת 

 :ככה יראה זה. שלנו במקרה 4, במחסנית הגבוה
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ldc - מה 7-ה הקבוע את דוחפת-Constant Pool כך ואחר .888797 שהוא לנו מוצג בצד, למחסנית istore_2 

 :שלנו במקרה 888797, במחסנית הגבוה האיבר את 2-ה הלוקאלי במשתנה שומרת

 

ldc2_w - ואז המחסנית לתוך 5.2 שהוא, 8-ה קבוע את למחסנית דוחפת dstore_3 במשתנה אותו שומרת 

 במקום תאים שני תופס הוא אז בתים 8 הוא double-ש בגלל, קודם הזכרנו שכבר כמו. 3-ה במקום הלוקאלי

 :ככה יראה זה לכן אחד

 

 

 

 

 

 

 

 

iload_2 ו-iload_2 - במקרה. 2-ו 7 במקומות הלוקאלים במשתנים הערכים את המחסנית לתוך מעתיקות 

 .888797-ו 4 זה שלנו

iadd - 888795, אחד לאיבר הראשונים האיברים שני את אחד לאיבר מחברת. 

i2c - ל 888795 את ממירה-char (בהמשך תבינו. בבית זה את תנסו אל, סינית יודעים לא ואתם במידה )ואז 

istore_5 - ולבסוף. 5-ה במקום הלוקאלי במשתנה אותו שומרת return כלום מחזירה. 
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 :יראה זה כך
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 Bytecode-ב תנאים

 את להבין כדי. לולאות להריץ גם לנו המאפשרים( if-else) תנאים הוא java-ב בכתיבה נוסף חשוב אלמנט

 :שלה Bytecode-וב הבאה הקוד בדוגמת נתבונן, אלה שני מאחורי המנגנון

 

 לקוד. לוקאליים משתנים שני ומשנה שונים ערכים על בלולאה רץ רק הוא, משהו עושה באמת לא הזה הקוד

 ים-Opcode-ה על נסביר (.this, i, j) לוקאליים משתנים ושלושה( this) אחד ארגומנט, 3 בגובה מחסנית הזה

 :קודם ראינו שלא פה

 x…  ipushX - ל האופציות-X הן b או s ובהתאמה x המייצג מספרי ערך להיות צריך byte או short .

 קטנים לערכים Constant Pool-ב שימוש וחוסך, int בתור x את למחסנית דוחף הזה Opcode-ה

 .יחסית

 r> … cond<icmp_if - שני בין שמשווה אופרטור int-ב שנמצאים ים-Stack .במקום cond פרמטר יופיע 

 ימשיך הקוד התנאי מתקיים כן אכן אם. Not Equal-ל ne או Grater Equal-ל ge לדוגמה, ההשוואה

 .r-ב שכתובה מהשורה

 :mulX - מטיפוס להיות צריכים האיברים. במחסנית הראשונים האיברים שני את מכפילה X .הערך 

 .המחסנית לראש יוחזר

 :i, s…  iinc - הערך את מוסיף i במיקום הלוקאלי למשתנה s .אחרות מתמטיות לפעולות בניגוד, 

Opcode המחסנית על ולא הלוקאליים המשתנים על ישירות פעולות מבצע זה. 

 :r…  goto - משורה הקוד את לבצע ממשיך r. 
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 למשתנים טוענות 3 עד 2 שורות .התוכנית בריצת מתבטאים האלה ים-Opcode-ה איך נראה כעת

 : יראה כך התוכנית זיכרון הרצתן לאחר. שלהם הראשוניים הערכים את הלוקאלים

 

 נדחף אחריו, i של הערך למחסנית נדחף בהתחלה. for-ה לולאת של ההשוואה מבוצעת 4,5,7 בשורות

 הפונקציה וריצת, 47 לשורה יקפוץ הקוד, 722 שווה גדול כבר i אם. ביניהם השוואה ומתבצעת 722 הקבוע

 :ככה ייראה הזיכרון מקרה בכל. כרגיל הבאה מהשורה לרוץ ימשיך הקוד אחרת. תסתיים

 במחסנית שכולם אחרי. i של הערך, 2 הקבוע, j של הערך: הסדר לפי למחסנית נדחפים 72, 77, 72 בשורות

imul בשורה. במחסנית העליון הערך בתור התוצאה את ומציבה המחסנית בראש הערכים שני את מכפילה 

 . 35 לשורה קופץ הקוד 2i-ל שווה-גדול כבר j ואם ההשוואה מבוצעת 74

 :כך יראה תהזיכרון לאורך הרצת השורו
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 את או 26-ו 23 שורות את להריץ האם נבחר שלפיה 72-ל j של ההשוואה מבוצעת 22, 78, 77 בשורות

 Opcode לפי מכן ולאחר ההשוואה של בתוצאה שתלוי ערך j-ל מתווסף כזה שורות זוג בכל. 32-ו 29 שורות

 :while-ה לולאת של התנאי לבדיקת, 72 לשורה חוזר הקוד goto-ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .התנאי לבדיקת חזרה והקפיצה for-ה לולאת בסוף i של לערך ההוספה מבוצעת 38-ו 35 שורותב
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  ולולאות מערכים

 :הבאה הדוגמה את ננתח. מערכים הוא Java-ב נוסף חשוב אלמנט

 

-ה אל נעבור. for לולאת בעזרת אחר מערך אל אותה ומעתיקה מחרוזות של מערך שמקבלת פונקציה

Bytecode: 

 

. למערך הנוגעים ים-Opcode כמה למעט, הקודמות בדוגמאות ראינו שכבר למה זהים ים-Opcode-ה רוב

 :עצמו Bytecode-ל נעבור ואז בקצרה עליהם נסביר

arraylength - שלו האורך את המחסנית אל ודוחפת מהמחסנית 3מערך מקבלת. 

anewarray - ה ואת מהמחסנית המערך אורך את מקבלת-type מה-Pool Constant חדש מערך ודוחפת 

 .למחסנית

aaload - מערך מהמחסנית מקבלת A ואינדקס i האיבר ה את למחסנית ודוחפת-i במערך A . 

aastore - מערך מהמחסנית מקבלת A ,אינדקס i וערך val (המערך לסוג להיות צריך הערך )ומכניסה 

 .val את i-במקום ה A למערך

                                                           
 

3
 .עצמו למערך ולא למערך למצביע היא במערך הכוונה 
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 :התוכנית על נעבור, עצמם ים-Opcode-ה על קצת שעברנו אחרי

 

( arr -ו this) מקבלת שהפונקציה ארגומנטים 2 ישנם, 4 יהיה המחסנית גובה: הראשונה השורה עם נתחיל

 (.new_arr -ו i) לוקאלים משתנים 2 עוד וישנם

 

 את ומחזיר arr את" אוכל" arraylength של Opcode-ה, arr את למחסנית דוחפים אנחנו, 5 עד 2 בשורות

 של באורך מחרוזות של חדש מערך ויוצרת arraylength של הפלט את מקבלת anewarray. שלה האורך

arr .את שומרת היא לבסוף new_arr ככה יראה זה בסוף. 2-ה במקום לוקאלי במשתנה: 

 

 שומר מכן ולאחר 2-ל i את מגדיר הוא בהתחלה. for לולאת של התבנית את לראות ניתן 77 עד 6 בשורות

 האורך את ובודק, המחסנית לתוך arr ואת i את דוחף הוא מכן לאחר. 3-ה במקום הלוקאלי במשתנה אותו

 . arraylength של Opcode-ה שימוש עם arr של
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 :כך יראו הדברים 72 שורה לאחר

 

 ההתחלתי במקרה, i-ו במידה, if_icmpge של Opcode-ה בעזרת הלולאה תנאי בדיקת מתבצעת 77 בשורה

 .נמשיך, אחרת. הפונקציה את ונסיים 26 לשורה נקפוץ המערך מגודל קטן, 2

 arr את מכן לאחר, i את מכן לאחר, new_arr את למחסנית נדחוף. 23 עד 74 שורות, הלולאה גוף אל נעבור

 מהמחסנית שלוקח, aaload של Opcode-ב שימוש יש הדחיפות כל אחרי. למחסנית i את נדחף שוב ולבסוף

 i-ה האיבר את ויחזיר i, arr את יקבל aaload שלנו במקרה. מקום באותו האיבר את ומחזיר ואינדקס מערך

 .arr-ב

. האינדקס במקום לערך הערך את למערך ומשנה ומערך ערך, אינדקס מקבל aastore של Opcode-ה

 .arr[i]-ישתנה ל new_arr במערך i-במקום ה הערך שלנו במקרה

 התנאי לבדיקת 8 לשורה חזרה קופצים מכן לאחר. i, 3-ה במקום הלוקאלי למשתנה 7 מוסיפה iinc ולבסוף

 .הלולאה של
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 סיכום

 ?לנו היה מה אז

-ה מהו הסברנו בנוסף. JVM-ה של הפנימי לזיכרון הצצה וסיפקנו Java-הקומפילציה ב שלבי על הסברנו

Bytecode של Java ה של לקריאה עמוק צללנו. בשפה רואים שאנחנו מה לכל קשור הוא ואיך-Bytecode  

 ומערכים לולאות, תנאים, משתנים כגון בשפה בסיסיים באלמנטים התבוננו. Constant pool-ב והשימוש

 .הקלעים מאחורי אותו המממש ים-Opcode של סט מתאים האלה מהאלמנטים אחד לכל כיצד וראינו

 שרוב מוכר לא נושא שהוא, Java-ב Bytecode-ה נושא על קצת ולכן לכם שהארנו מקווים, אישית בנימה

 .בעצמכם קצת עוד עליו לקרוא אתכם סיקרנו אף ואולי, אליו מודעים אינם Java-ה מפתחי

 של' ב חלק את לקרוא אתכם מעודדים אנחנו(, כן אם וגם) בעצמכם הנושא על לחפש מעוניינים לא אתם אם

 על ונסתכל יותר מסובכים ים-Opcode על לפרט נמשיך' ב בחלק. הקרוב בזמן שיתפרסם שלנו המאמר

 מנגנוניו, JVM-ה על יותר מפורטת בצורה גם נרחיב בנוסף, ברקע שמתבצעים JVM-ב הפנימיים התהליכים

 .ועוד ועוד הפנימיים

 

 על המחברים

 שלישית שנה אביב תל באוניברסיטת לומדים, המרכז מאזור 77-ו 76 בני, דוד בן יאירו מור ליאם אנחנו

 .סייבר במסלול אודיסאה תכנית במסגרת

 והעידוד ההערות, התמיכה על, בתוכנית הסייבר מסלול ראש, בוטנרו שלומיל להודות נרצה, זה במעמד

 .לכתוב

 


