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Отговорности на генерацията на код

1. Генерация на машинни инструкции
 избор на правилните инструкции

 избор на правилния вид адресация

2. Транслация на контролните структури (if, while, ...) в 
преходи

3. Определяне на стек фреймовете за локалните 
променливи

4. Възможна оптимизация

5. Изходен файл
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Архитектура на CLR

Какво е виртуално (изчислителна) машина (ВИМ)
 централен процесор (ЦП), реализиран софтуерно

 инструкциите ще бъдат интерпретирани или компилирани от JIT 
компилатор

 други примери са Java-VM, SmallTalk-VM, Pascal P-Code

CLR е виртуална стекова машина
 няма регистри

 вместо това има стек за изрази (върху който се зареждат стойности)

CLR изпълнява компилиран от JIT код
 всеки метод се компилира точно преди да бъде изпълнен за първи път (just-in-time)

 операндите се адресират символно в IL (информацията се съхранява в метаданни)

Програми 
(SimpleC#, C#, ...)

CLR

Конкретен ЦП
напр. Intel

esp

estack

Максималният размер се съхранява в метаданните на всеки метод

esp – expression stack pointer
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Как работят стековите машини

Пример
изречение: i = i + j * 5;

Симулация

инструкции стек пояснения

3

4

i

j

ldloc.0 |3| зарежда променлива от адрес 0 (т.е i) 

0

1
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Как работят стековите машини

Пример
изречение: i = i + j * 5;

Симулация

инструкции стек пояснения

3

4

i

j

ldloc.0 |3| зарежда променлива от адрес 0 (т.е i) 

ldloc.1 |3|4| зарежда променлива от адрес 1 (т.е j) 

0

1
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Как работят стековите машини

Пример
изречение: i = i + j * 5;

Симулация

инструкции стек пояснения

3

4

i

j

ldloc.0 |3| зарежда променлива от адрес 0 (т.е i) 

ldloc.1 |3|4| зарежда променлива от адрес 1 (т.е j) 

0

1

ldc.i4.5 |3|4|5| зарежда константа 5 
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Как работят стековите машини

Пример
изречение: i = i + j * 5;

Симулация

инструкции стек пояснения

3

4

i

j

ldloc.0 |3| зарежда променлива от адрес 0 (т.е i) 

ldloc.1 |3|4| зарежда променлива от адрес 1 (т.е j) 

0

1

ldc.i4.5 |3|4|5| зарежда константа 5 

mul |3|20| умножава най-горните два ел. от стека
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Как работят стековите машини

Пример
изречение: i = i + j * 5;

Симулация

инструкции стек пояснения

3

4

i

j

ldloc.0 |3| зарежда променлива от адрес 0 (т.е i) 

ldloc.1 |3|4| зарежда променлива от адрес 1 (т.е j) 

0

1

ldc.i4.5 |3|4|5| зарежда константа 5 

mul |3|20| умножава най-горните два ел. от стека

add |23| събира най-горните два ел. от стека
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Как работят стековите машини

Пример
изречение: i = i + j * 5;

Симулация

инструкции стек пояснения

3

4

i

j

ldloc.0 |3| зарежда променлива от адрес 0 (т.е i) 

ldloc.1 |3|4| зарежда променлива от адрес 1 (т.е j) 

0

1

ldc.i4.5 |3|4|5| зарежда константа 5 

mul |3|20| умножава най-горните два ел. от стека

add |23| събира най-горните два ел. от стека

stloc.0 съхранява върха на стека на адрес 0

В края на всяко изречение стекът на изразите (expression stack) е празен
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Особености на CLR: Глобални променливи

 Представят се като статични полета в класа на програмата в CLR

 Достъпни по време на цялата програма (когато програмата се зареди)

 Адресират се чрез запис, наличен в метаданните (metadata token)

Например, ldsfld Tfld  зарежда стойността на полето Tfld  на върха на стека.

Записите в метаданните (metadata tokens) са 4 байтови стойности, които 
указват ред (запис) в таблиците за метаданни

token type
(1 Byte)

index into metadata table
(3 Byte)
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Особености на CLR: Състояние на метод

 Управлява отделни области за:

 аргументи (args)

 локални променливи (locals)

 стек за изрази (estack)

 Всяко извикване на метод има собствено състояние на метод 
(MS)

 Състоянията на методите се управляват в стек и затова също 
се наричат стек фреймове

 Всеки аргумент и всяка локална променлива заема място с размер, зависещ от типа си

 Адресите са последователни числа, отразяващи реда на декларация

Пр.: ldarg.0 зарежда стойността на първия аргумент на метода върху стека

 ldloc.2 зарежда стойността на третата локална променлива върху стека

args

locals

estack

0    1    2

0  1   2  3   

състояние 
на метод

MSP

P
MSP

Q

MSQ



MSP

R

MSQ

MSR
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Особености на CLR: Heap

 В Heap частта от оперативната памет се съдържат обекти

 Новите обекти се разполагат от позиция “свободен” (и “свободен” се 
увеличава). Това се прави от CIL инструкциите newobj и newarr

 Обектите се премахват от събирач на боклук (garbage collector)

 ако няма референция на обекта, GC го маркира

 в удобно за CLR време GC премахва обекта

0
heap

k

свободен
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Особености на CLR: Обекти

Инстанции на класове

class X {
int a, b;
double c;

}

X obj = new X;

a

heap

obj
Адресирането става чрез 
отместване с размера на полето от 
началото на обектаc

Масиви

int[] a = new int[4];
a[0]

heap

a

 SimpleC# поддържа само едномерни масиви (вектори)

 Само векторите могат да бъдат управлявани от специалните CIL 
инструкции newarr, ldlen, ldelem, stelem

b

Адресирането става чрез 
отместване с размера на полето от 
началото на обекта

a[1]
a[2]
a[3]
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Метаданни

Описват характеристиките на компонентите на асембли (типове, полета, 
методи, ...).

Класът Emit има полета за управление на различните видове метаданни:

AssemblyBuilder assembly; // асемблито на програмата
ModuleBuilder module; // модула на програмата
TypeBuilder program; // главния клас (Main)
MethodBuilder method; // текущия метод
ConstructorBuilder cctor; // конструктор на типа Main 
ILGenerator il; // текущ IL генератор

Метаданните се използват за допълнително описание на инструкциите. В 
CIL последователността от инструкции се нарича IL поток, който се 
управлява от класове в System.Reflection.Emit
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IL поток
Всеки метод се състои от поток от CIL инструкции и метаданни 
като .entrypoint, .locals, .maxstack, атрибути за достъп и други

class ILGenerator {
/* overloaded */
virtual void Emit (OpCode op, ...);
/* for method calls */
void EmitCall (
OpCode op,
MethodInfo meth,
Type[] varArgs);

...
}

CIL потокът се управлява се от System.Reflection.Emit.ILGenerator

При компилация текущият поток от инструкции на текущият метод е достъпен 
чрез: ILGenerator il;

class OpCodes {
OpCode Add;
OpCode Ldarg_0;
OpCode Ld_i4_0;
OpCode And;
OpCode Ldloc_0;
OpCode Beq;

...
}

Пример за генериране на ldloc.2: il.Emit(OpCodes.Ldloc_2);

Класът ILGenerator : Класът OpCodes :
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Методите Emit() в ILGenerator
Има различни (overloaded) версии на методите за постигане на по-голямо 
удобство при генериране на съответните инструкции.

class ILGenerator { // използва се за следните IL инструкции:

void Emit (OpCode); // ldarg.n, ldloc.n, stloc.n, ldnull, ldc.i4.n, ld.i4.m1
// add, sub, mul, div, rem, neg,
// ldlen, ldelem... , stelem... , dup, pop, ret, throw

void Emit (OpCode, byte); // ldarg.s, starg.s, ldloc.s, stloc.s

void Emit (OpCode, int); // ldc.i4

void Emit (OpCode, FieldInfo); // ldsfld, stsfld, ldfld, stfld

void Emit (OpCode, LocalBuilder); // ldloc.s, stloc.s

void Emit (OpCode, ConstructorInfo); // newobj

void Emit (OpCode, Type); // newarr

void Emit (OpCode, Label); // br, beq, bge, bgt, ble, blt, bne.un

/* for method calls */
void EmitCall (OpCode, MethodInfo, Type[]);  // call (set last argument (varargs) to null)

...
}
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Метаданни: добавяне на програмата в асембли 

Преди да се създаде модула, в който да се добави програмата,  трябва да създадем 
ново асембли:

CreateAssembly(string name){
AssemblyName assemblyName = new AssemblyName();
assemblyName.Name = Path.GetFileNameWithoutExtension(name);
string moduleName = Path.GetFileName(name);
assembly = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(...);
module = assembly.DefineDynamicModule(...);
haveMainMethod = false;

}

Пример за създаване на клас, съдържащ програмата

TypeBuilder InitProgramClass(string pName) {
program = module.DefineType(...);
cctor = program.DefineConstructor(...);
il_cctor = cctor.GetILGenerator();
il_cctor.BeginScope();
return program;

}
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Метаданни: локални променливи

Методът DeclareLocal на ILGenerator връща като резултат 
System.Reflection.Emit.LocalBuilder, който генерира необходимите метаданни за 
локална променлива

LocalBuilder AddLocalVar(string localVarName, Type localVarType) {
LocalBuilder result = il.DeclareLocal(localVarType);
/* type boxing */
if (!localVarType.IsValueType) {
il.Emit(OpCodes.Newobj, localVarType);
il.Emit(OpCodes.Stloc, result);

}
return result;

}

Може да се добави допълнително поле към символния запис, което да подпомага 
генерацията на съответните CLR типове на променливите.
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Метаданни: типове

Методът DefineType на ModuleBuilder връща като резултат 
System.Reflection.Emit.TypeBuilder, който генерира необходимите метаданни за 
типовете

...
module.DefineType(string, TypeAttributes {’|’ TypeAttributes});
...

Ако е необходимо да се използват повече от един атрибут при генерация на 
метаданни трябва да се използва побитово “или”:

TypeAttributes.Class | TypeAttributes.Public | ...
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Метаданни: глобални променливи и полета

Глобалните променливи и полетата на обекти се представят по един и същи начин 
в CLR. Методът DefineField на TypeBuilder връща  
System.Reflection.Emit.FieldBuilder, който генерира необходимите метаданни за 
поле

...
/* за глобалните променливи се използват статични полета */
program.DefineField(string, ..., FieldAttributes.Static | ...);
...

За достъп до полета се използват: ldsfld, stsfld, ldfld, stfld
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Метаданни: методи и аргументи

Методът DefineMethod на TypeBuilder връща  
System.Reflection.Emit.MethodBuilder, който генерира необходимите метаданни за 
метод и неговите аргументи

...
program.DefineMethod(string, ..., MethodAttributes, returnType);
...

За извиквания на метод: call, callvirt, calli

Ако методът трябва да бъде входна точка на програмата (т.е. “main”)

...
if (methodName == "main") {
if (returnType == typeof(Int32) && parameterTypes.Length == 0) {
hasMainMethod = true;
assembly.SetEntryPoint(method);

}
}
...
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Метаданни: boxing/unboxing на типове

Всички типове в CLR са две категории:

Референтни типове (обекти):

 декларират се от класове

 съхраняват се в heap паметта

 управляват се от GC

Типове-стойности (стойности):

 декларират се от структури

 съхраняват се на временни 
места като стек например

Стойностите могат да се съхраняват в heap паметта само ако са поле на 
някакъв обект. За постигане на това CLR неявно създава обвивка на 
стойността по време на изпълнение чрез инструкцията box. 

42

int x = 42 object o = x

int
42

представяне на стойност представяне на „боксната“ стойност

box

unbox
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Boxing пример

static void Print ( object obj ) {
Console.WriteLine( "{0}", obj.ToString() );

}
static void Main() {
int x = 42;
Print ( x );

}

.method private hidebysig static void  Main() cil managed {
  .entrypoint
.maxstack  1

  .locals init (int32 V_0)
IL_0000:  ldc.i4.s   42
IL_0002:  stloc.0
IL_0003:  ldloc.0
IL_0004:  box        [mscorlib]System.Int32
IL_0009:  call       void EntryPoint::Print(object)
IL_000e:  ret

}

Създава неявно 
обект и копира 
върха на стека
(в случая 42)
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Unboxing пример
static void PrintAndModify( object obj ) {
Console.WriteLine( "{0}", obj.ToString() );
int x = (int) obj;
x = 21;

}
static void Main() {
int x = 42;
PrintAndModify( x );
PrintAndModify( x );

}

Изход:

42

42

Защо?

.method private hidebysig static void PrintAndModify(object obj) cil managed {
  .maxstack  2
  .locals init (int32 V_0)
  IL_0000:  ldstr      "{0}"
  IL_0005:  ldarg.0
  IL_0006:  callvirt   instance string [mscorlib]System.Object::ToString()
  IL_000b:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string, object)
  IL_0010:  ldarg.0
  IL_0011:  unbox      [mscorlib]System.Int32
  IL_0016:  ldind.i4
  IL_0017:  stloc.0
  IL_0018:  ldc.i4.s   21
  IL_001a:  stloc.0
  IL_001b:  ret
}
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Инструкции в CLR

Common Intermediate Language (CIL) (за нашите цели са нужни само част от 
наличните инструкции)

ldloc.0
starg.1
add

Примери:

0 операнди add има два неявни операнда на върха на стека

1 операнд ldc.i4.s 9

Инструкциите са:

 компактни: повечето от тях са с дължина 1 байт

 повечето нямат тип (типа се определя от резултата 
в стека)

ldc.i4.3
ldelem.i2
stelem.ref

нетипизирани типизирани

Формат на инструкцията:

Code = {Instruction}.
Instruction = opcode [operand].

opcode … 1 или 2 байта

operad … прост или запис от метаданни
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Зареждане и съхранение на аргументи на метод

ldarg.n
... → ..., val

Зареждане (n = 0..3)
push(args[n]);

ldarg.s b
... → ..., val

Зареждане
push(args[b]);

starg.s b
..., val → ...

Съхранение
args[b] = pop();

Тип на операндите

b ... unsigned byte
i ... signed integer
T ... metadata token

stloc.n
..., val → ...

Съхранение (n = 0..3)
locals[n] = pop();

stloc.s b
..., val → ...

Съхранение
locals[b] = pop();

ldloc.s b
... → ..., val

Зареждане 
push(locals[b]);

ldloc.n
... → ..., val

Зареждане (n = 0..3)
push(locals[n]);

Зареждане и съхранение на локални променливи

Инструкции в CLR
Състояние на стека

Обяснение
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Зареждане и съхранение на полета на обекти

stfld Tfld ..., obj, val → ...
Съхранение на поле на обект

val = pop(); obj = pop();
heap[obj+Tfld] = val;

ldfld Tfld ..., obj → ..., val

Зареждане на поле на обект
obj = pop(); push(heap[obj+Tfld]);

Tfld

estack

adr

estack

Зареждане и съхранение на глобални променливи

stsfld Tfld ..., val → ...
Съхранение на статична пром. 
statics[Tfld] = pop();

ldsfld Tfld ... → ..., val
Зареждане на статична пром.
push(statics[Tfld]);

Инструкции в CLR
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Инструкции в CLR

Зареждане на константи

ldc.i4.n
... → ..., n

Зареждане на константа (n = 0..8)
push(n);

ldc.i4 i
... → ..., i

Зареждане на константа
push(i);

ldc.i4.m1
... → ..., -1

Зареждане на минус 1
push(-1);

ldnull
... → ..., null

Зареждане на null
push(null);
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Пример: зареждане и съхранение

ax = ay; ldarg.1 1 ay
starg.0 1 -

Code Bytes estack

gx = gy; ldsfld Tfld_gy 5 gy
stsfld Tfld_gx 5 -

staticslocals

p.x = p.y; ldloc.2 1 p
ldloc.2 1 p  p
ldfld Tfld_y 5 p  p.y
stfld Tfld_x 5 -

ax

args

0
1

x = y; ldloc.1 1 y
stloc.0 1 -

ay

x0

1 y
2 p

x

y

gx

gy
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Инструкции в CLR

Аритметични операции

sub ..., val1, val2 → ..., val1-val2
Изваждане

push(-pop() + pop());

add ..., val1, val2 → ..., val1+val2
Събиране

push(pop() + pop());

div ..., val1, val2 → ..., val1/val2
Деление

x = pop(); push(pop() / x);

mul ..., val1, val2 → ..., val1*val2
Умножение

push(pop() * pop());

neg ..., val → ..., -val
Унарен минус

push(-pop());

rem ..., val1, val2 → ..., val1%val2
Деление по модул

x = pop(); push(pop() % x);
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Примери: аритметика

x + y * 3 ldloc.0 1 x
ldloc.1 1 x    y
ldc.i4.3 1 x    y    3
mul 1 x    y*3
add 1 x+y*3

Code Bytes Stack

x++; ldloc.0 1 x
ldc.i4.1 1 x    1
add 1 x+1
stloc.0 1 -

x--; ldloc.0 1 x
ldc.i4.m1 1 x    -1
add 1 x-1
stloc.0 1 -

p.x++ ldloc.s 2 2 p
dup 1 p   p
ldfld Tpx 5 p   p.x
ldc.i4.1 1 p   p.x   1
add 1 p   p.x+1
stfld Tpx 5 -

x0
y1
p2

x
y

locals

a[2]++ ldloc.3 1 a
ldc.i4.2 1 a    2
stloc.s 5 2 a
stloc.s 4 2 -
ldloc.s 4 2 a
ldloc.s 5 2 a    2
ldloc.s 4 2 a    2    a
ldloc.s 5 2 a    2    a    2
ldelem.i4 1 a    2    a[2]
ldc.i4.1 1 a    2    a[2]    1
add 1 a    2    a[2]+1
stelem.i4 1 -

a3
int[]t14

t25
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Инструкции в CLR

Създаване на обекти

newarr TelType
..., n → ..., arr

Нов масив
Създава нов масив с заделено пространство 

за n елемента. Типът се определя от 
елементите

newobj Tctor
... [ arg0, ..., argN ] → ..., obj

Нов обект
Създава нов обект от указания тип от 

конструктора и след това изпълнява 
конструктора (аргументите са върху стека)
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Примери: създаване на обект

Person p = new Person; newobj TP() 5 p       
stloc.0 1 -

Code Bytes Stack

int[] a = new int[5]; ldc.i4.5 1 5
newarr Tint 5 a
stloc.1 1 -

locals

p0

1 a
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Инструкции в CLR

Достъп до масиви

stelem.i2
stelem.i4
stelem.ref

...,adr, i, val → ...

Съхранение на елемент от масив
val=pop(); i=pop(); adr=pop()/4+1;
heap[adr+i] = val;
типа на елемента, който ще съхр.:
char, int, object reference

ldelem.u2
ldelem.i4
ldelem.ref

..., adr, i → ..., val

Зареждане на елемент от масив
i = pop(); adr = pop();
push(heap[adr+i]);
резултатния тип е върху estack:
char, int, object reference

i

estack

adr

estack

a
i

ldlen ..., adr → ..., len
Дължина на масив
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Пример: достъп до масиви

a[i] = b[i+1];

a0
b1

ldloc.0 1 a
ldloc.2 1 a   i
ldloc.1 1 a   i   b
ldloc.2 1 a   i   b   i
ldc.i4.1 1 a   i   b   i   1
add 1 a   i   b   i+1
ldelem.i4 1 a   i   b[i+1]
stelem.i4 1 -

Code Bytes Stack

locals

i2 int[]

int[]
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Инструкции в CLR

Извикване на методи

call Tmeth ...,[arg0,...,argN] →...,[retVal]
Извикване на метод

Премахва арг. от стека на извикващия 
метод и ги слага върху този на извиквания;

ret ... → ...

Изход от метод
Премахва крайния резултат от 

стека на извиквания метод и го 
слага върху стека на 
извикващия.
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Инструкции в CLR: вход/изход

Операциите по вход/изход могат да се реализират чрез извикване на 
методите на System.Console

MethodInfo writeMethodInfo = typeof(Console).GetMethod(
  "Write", new Type[] {typeof(object)}
);

За откриване на съответния метод се използва GetMethod на съответния 
тип. Като параметри могат да се зададат името на търсения метод и 
съответните входни параметри (ако е overloaded)

Например:

Използване при генерация:

il.Emit(OpCodes.Call, writeMethodInfo);
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Инструкции в CLR

Управление на стека

pop ..., val → ...
Премахва най-горния елемент на стека

pop();

dup ..., val → ..., val, val
Дублира ел. на върха на стека

x = pop(); push(x); push(x);
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Инструкции в CLR

Преходи

br i ... → ...
Безусловен преход

pc = pc + i

pc – текуща инстр.;
i – големина на прех.
(до началото на 
целевата инстр.)

b<cond> i ..., x, y → ...

Условен преход
(<cond> = eq | ge | gt | le | lt | ne.un)

y = pop(); x = pop();
if (x cond y) pc = pc + i;

brtrue i ..., val → ...
Условен преход

value = pop();
if (value != 0) pc = pc + i;

brfalse i ..., val → ...
Условен преход

value = pop();
if (value == 0) pc = pc + i;
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Пример: преходи

if (x > y) {
...

}
...

0
1

ldloc.0 1 x
ldloc.1 1 x   y
ble ... 5 -

Code Bytes Stack
locals

x

y

ldloc.0 1 x
ldloc.1 1 x   y
cgt 7 x>y
brfalse.s ... -
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Пример
void Main ()
int a, b, max, sum;

{
if (a > b)

max = a;

else max = b;

while (a > 0) {

sum = sum + a * b;

a--;

}
}

static void Main ()
0: ldloc.0
1: ldloc.1
2: ble 7 (=14)
7: ldloc.0
8: stloc.2
9: br 2 (=16)
14: ldloc.1
15: stloc.2
16: ldloc.0
17: ldc.i4.0
18: ble 15 (=38)
23: ldloc.3
24: ldloc.0
25: ldloc.1
26: mul
27: add
28: stloc.3
29: ldloc.0
30: ldc.i4.1
31: sub
32: stloc.0
33: br -22 (=16)
38: ret

Адреси

a ... 0
b ... 1
max ... 2
sum ... 3
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Операнди по време на генерация на код

В зависимост от вида на операндите трябва да се генерират различни инструкции за 
зареждане.

Вид на операнд инструкция за генерация

 константи (целочислени)ldc.i4 x

 аргументи на методи ldarg.s a

 локални променливи ldloc.s a

 глобални променливи ldsfld Tfld

 елементи на масив ldelem
 ...

? ?

+

Пример:
Трябва да съберем двете стойности

Нуждаем се от следната 
последователност от инструкции:

зареди операнд 1

зареди операнд 2

събери
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Зареждане на числови константи

Използване на по-ефективни инструкции:

 Зареждане на константи в интервала [0, 8] – ldc.i4.0, ..., ldc.i4.8

 Зареждане на (-1) – ldc.i4.m1 (или ldc.i4.M1)

 Зареждане на числа, които се записват най-много с 8 бита– ldc.i4.s num

Формат:ldc.<type>

<int32> ldc.i4 num Зарежда num от тип int32 на върха на стека

<int64> ldc.i8 num Зарежда num от тип int64 на върха на стека

<float32> ldc.r4 num Зарежда num от тип float32 на върха на стека

<float64> ldc.r8 num Зарежда num от тип float64 на върха на стека

Пример: зареждане на константата 8:

il.Emit(OpCodes.Ldc_i4_8);
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Зареждане на аргументи

Използване на по-ефективни инструкции:

 Зареждане на аргументи в интервала [0, 3] – ldarg.0, ..., ldarg.3
 Зареждане на аргументи, които се записват най-много с 8 бита без знак (в инт. 

[4, 255]) – ldarg.s num

Формат: ldarg<length>

 ldarg num Зарежда аргумент num на върха на стека

Пример: зареждане на аргумент 0:

il.Emit(OpCodes.Ldarg_0);

Пример: зареждане на аргумент 8:

il.Emit(OpCodes.Ldarg_S, 8);
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Зареждане на локални променливи

Използване на по-ефективни инструкции:

 Зареждане на аргументи в интервала [0, 3] – ldloc.0, ..., ldloc.3
 Зареждане на аргументи, които се записват най-много с 8 бита без знак (в инт. 

[4, 255]) – ldloc.s index

Пример: зареждане на локална променлива с индекс 0:

il.Emit(OpCodes.Ldloc_0);

Пример: зареждане на локална променлива с индекс 8:

il.Emit(OpCodes.Ldloc_S, 8);

Формат: ldloc index Зарежда локалната променлива с индекс index 
на върха на стека
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Зареждане на елемент на масив

Пример: зареждане на елемент на масив:

void AddGetArray(FieldInfo fieldInfo) {
il.Emit(OpCodes.Ldelem, fieldInfo.FieldType.GetElementType());

}

Формат: ldelem[.<type>] 

<int8> ldelem.i1 Зарежда елемент от тип int8 в/у стека като int32

 <int16> ldelem.i2 Зарежда елемент от тип int16 в/у стека като int32

 <int32> ldelem.i4 Зарежда елемент от тип int32 в/у стека като int32

 <int64> ldelem.i8 Зарежда елемент от тип int64 в/у стека като int64

ldelem typeTok Зарежда елемент в/у стека

ldelem.ref Зарежда елемент върху стека като обект от типа на 

масива

ldelema class Зарежда адреса на елемент върху стека. Типа на 
елемента е class
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Условни и безусловни преходи
Безусловни:

br offset

Условни:

зареди operand1
зареди operand2
beq offset

if (operand1!=operand2) br offset

beq преход при равно (branch on equal)
bge преход при по-голямо или равно (branch on greater or equal)
bgt преход при по-голямо (branch on greater than)
ble преход при по-малко или равно (branch on less or equal)
blt преход при по-малко (branch on less than)
bne.un преход при различно (branch on not equal)
brtrue преход при истина (branch on true)
brfalse преход при лъжа (branch on false)
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Struct System.Reflection.Emit.Label

Структурата представя етикетите за преход

struct Label { ... }

Използване

Label label = Code.il.DefineLabel();
...
Code.il.Emit(Code.BR, label); //преход към недефинирания етикет (преход напред)
...
Code.il.MarkLabel(label); //сега прехода към етикета label води тук
...
Code.il.Emit(Code.BR, label); //преход към дефинирания етикет (преход назад)

Етикетите се управляват от ILGenerator.

class ILGenerator {
... 
Label DefineLabel(); // създаване на недефиниран етикет
void MarkLabel(Label); // дефиниране на етикета на конкретната позиция в IL потока

}
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