Utilizare Debugger
#include<iostream>
using namespace std;
int main(void){
004113C0 push
ebp
004113C1 mov
ebp,esp
004113C3 sub
esp,0E4h
004113C9 push
ebx
004113CA push
esi
004113CB push
edi
004113CC lea
edi,[ebp-0E4h]
004113D2 mov
ecx,39h
004113D7 mov
eax,0CCCCCCCCh
004113DC rep stos
dword ptr es:[edi]
int a,b,c;
a=64;
004113DE mov
dword ptr [a],40h
b=65;
004113E5 mov
dword ptr [b],41h
c=a+b;
004113EC mov
eax,dword ptr [a]
004113EF add
eax,dword ptr [b]
004113F2 mov
dword ptr [c],eax
cout<<c<<endl;
004113F5 mov
esi,esp
004113F7 mov
eax,dword ptr [__imp_std::endl (418298h)]
004113FC push
eax
004113FD mov
edi,esp
004113FF mov
ecx,dword ptr [c]
00411402 push
ecx
00411403 mov
ecx,dword ptr [__imp_std::cout (418290h)]
00411409 call
dword ptr
[__imp_std::basic_ostream<char,std::char_traits<char> >::operator<<
(418294h)]
0041140F cmp
edi,esp
00411411 call
@ILT+325(__RTC_CheckEsp) (41114Ah)
00411416 mov
ecx,eax
00411418 call
dword ptr
[__imp_std::basic_ostream<char,std::char_traits<char> >::operator<<
(41829Ch)]
0041141E cmp
esi,esp
00411420 call
@ILT+325(__RTC_CheckEsp) (41114Ah)
return 0;
00411425 xor
eax,eax
}
00411427 pop
edi
00411428 pop
esi
00411429 pop
ebx
0041142A add
esp,0E4h
00411430 cmp
ebp,esp
00411432 call
@ILT+325(__RTC_CheckEsp) (41114Ah)
00411437 mov
esp,ebp
00411439 pop
ebp
0041143A ret

Programul de depanare, debagger-ul, ne prezintă traducerea în limbaj de asamblare a codului sursă C++
(scris aici cu bold). Fiecare linie începe cu adresa (pe 4 octeţi, adică 8 cifre hexa) a locaţiei de memorie
unde este depus codul maşină (cod înţeles de microprocesor) al respectivei instrucţiuni. După adresă
urmează mnemonica (push, mov, add, etc.) şi argumentele instrucţiunii.
In exemplul dat aici codul maşină al funcţiei main este depus în memorie între adresele 004113C0 şi
0041143A. Inainte de a-l depune în memorie, debagger-ul setează toţi octeţii zonei rezervate codului
programului cu valoarea CC, aşa observăm mai uşor codul nostru:

Iată şi starea regiştrilor microprocesorului şi a zonei de memorie alocată stivei de execuţie a
programului după execuţia instrucţiunii C++
c=a+b;
chiar înainte de a fi executată instrucţiunea microprocesor de la adresa 004113F5 (vezi valoarea
registrului EIP - Extended Instruction Pointer - ).

Octeţii în roşu sunt cei patru octeţi alocaţi variabilei c.

