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ВСТУП 

 

На даний момент найпоширенішими операційними системами є 

сімейство ОС Microsoft Windows NT (Windows 7/8/10/2008/2012), а також 

сімейство UNIX-подібних ОС (BSD UNIX, Sun, Solaris, FreeBSD, Linux). При 

цьому зазначають дві тенденції: повсюдне витиснення старих версій Windows її 

нащадками і зростаючу популярність вільно поширюваних UNIX-систем.  

ОС Windows ХР/7 хоча й будуть ще певний час зустрічатися як ОС для 

персональних комп'ютерів або робочих станцій локальних мереж, однак вони 

повільно, але неминуче відходять у минуле. Оскільки навчальним планом 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія»  

передбачається вивчення окремої дисципліни «Програмування для ОС UNIX» 

та у зв'язку з усім вищесказаним матеріал, що будемо розглядати далі, повною 

мірою стосуватиметься лише операційних систем Windows 7/8/10/2008/2012 

Server. 

Оскільки ще починаючи з Windows 2000 в NT-сімействі залишилася 

підтримка тільки мікропроцесорів IA32, то надалі під мікропроцесором мають 

на увазі тільки представників ряду IA32/IA32-EM64T або сумісні з ними 

мікропроцесори інших компаній. Через те що у сучасному парку комп’ютерів 

мікропроцесори IA32 поки ще мають домінуюче становище, то для 

визначеності надалі будемо говорити про системи на платформі IA32.   

Розходження ядер різних версій операційних систем Windows звичайно ж 

є, але на рівні програмного інтерфейсу вони настільки невеликі, що дозволяють 

у більшості випадків говорити про них, використовуючи загальне позначення 

Windows NT 5.х.  

Далі буде розглянуто традиційні для системного програмування питання: 

 керування файловими системами; 

 керування пам'яттю, процесами й потоками; 

 організація взаємодії поміж процесами; 

 планування й синхронізація процесів і потоків; 
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 розроблення системних сервісів Windows NT; 

 структурне й векторне оброблення виключень; 

 перехоплення системних викликів; 

 робота з регістром. 

За можливістю, більшу частину цього матеріалу винесено на лабораторний 

практикум. Для засвоєння матеріалу потрібне знання програмної моделі, 

режимів роботи, системи команд і способів адресації мікропроцесорів ІА32, а 

також знання базових конструкцій мови С. 

Проблеми вибору інструментальних засобів перед автором навіть і не 

стояло – звичайно, асемблер! З моменту появи Windows 95 32-розрядне 

програмування на асемблері для цієї ОС розцінювали далеко не однозначно. 

Аякже, адже “всім відомо, що асемблер незручний та громіздкий і складати та 

налагоджувати програми на ньому довго і важко”. Здавалося, що оскільки на 

той час процесори вже виконували мільйони машинних команд за секунду, то 

скільки ж рядків вихідного тексту повинна мати програма на асемблері для 

такої складної операційної системи, як Windows 95, якщо розраховувати, 

виходячи з правила “один рядок – одна інструкція процесора”? 

З появою Windows 95 і програми на асемблері, і на С, однаково 

використовують сервіси ОС через системні виклики і Win32 API можна 

розглядати як стандартну бібліотеку будь-якої мови програмування.  

Наведені далі приклади розроблено для поширюваного безкоштовно 

пакета асемблера MASM32 (http://www.masm32.com), який зародився завдяки 

зусиллям Стівена Хатчессона (Steve Hutchesson) на основі транслятора й 

лінкера, що входять до складу пакета Windows 98 DDK (Driver Development 

Kit)1.  

Навички програмування на асемблері у середовищі ОС Windows також 

будуть потрібні під час вивчення дисципліни “Периферійні пристрої”, в якій 

                                                
1  Windows 98 DDK – пакет для розробки драйверів для ОС Windows 95/98. На відміну від своїх уже 

комерційних послідовників, для Windows 2000/XP поширювався безкоштовно, хоча й був розрахований 

на взаємодію з комерційним Microsoft Visual C++.  
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будуть розглядати питання  розробки драйверів периферійних пристроїв для 

операційних систем Windows NT. 

Як засіб налагодження зовсім не поганий наладник OllyDbg 1.10, 

створений Oleh Yuschuk (http://home.t-online.de/home/Ollydbg) і поширюваний 

безкоштовно за принципом "as is". Характерними рисами OllyDbg є невеликий 

розмір і зручний, дуже розвинутий графічний інтерфейс. Він не є наладчиком 

режиму ядра, але його можливостей досить для налагодження більшості 

додатків.  

Для дослідження роботи програм і операційної системи також можна 

скористатися автономним наладником режиму ядра Microsoft Windows 

Debugger, що входив до складу пакета Windows 2000 Driver Development Kit.  

Саме він використовується у [7,8] як інструмент для проведення різних 

експериментів, що дозволяють багато чого з’ясувати у внутрішній будові 

операційної системи навіть за відсутності вихідного коду. 

Надалі до складу пакета Windows ХР/2003 DDK цей наладник уже не 

долучали, але на сайті Microsoft можна знайти його наступні версії Windows 

Debugger у складі пакета WDK (https://docs.microsoft.com/en-us/windows-

hardware/drivers/download-the-wdk).  

Серед недоліків пакета MASM32 слід зазначити відсутність розвинутого 

інтеѓрованого середовища. Quick Editor, що входить до складу MASM32, за 

словами самого його автора, дуже аскетичний, тому що Стівен Хатчессон не 

любить концепцію IDE.  Тим же, хто не розділяє смаку розробника MASM32, 

нагодиться розроблене Кетилом Олсеном (Ketil Olsen)  інтеѓроване середовище 

розробки програм RadAsm IDE. RadAsm (http://radasm.visualassembler.com), 

який поширюється безкоштовно, і може використовуватися з пакетами 

асемблерів MASM, TASM, FASM, NASM, HLA, GoASM та С-компіляторами 

LCC, Borland C++, Microsoft Visual C++.  

1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НА АСЕМБЛЕРІ 

МЕТА ЗАНЯТТЯ 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/download-the-wdk
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/download-the-wdk
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Знайомство з основами програмування для OC Windows з використанням 

засобів програмного інтерфейсу OC і пакета асемблера MASM32  

 

1.1 Синтаксичні засоби високого рівня MASM32 

MASM32 має множину вбудованих псевдомакрокоманд із синтаксисом 

мов високого рівня для операцій порівняння/варіанта й конструювання циклів: 

.IF - .ELSEIF - .ELSE - .ENDIF, .REPEAT - .UNTIL,  .WHILE - .ENDW, .BREAK, 

.CONTINUE. Їх не слід плутати з макрокомандами! Псевдомакрокоманди 

мають еквівалентний машинний код, на який вони заміняються на етапі  

трансляції (не макро гененрації), подібно до того, як це робиться для подібних 

конструкцій компіляторами мов високого рівня. На відміну від макрокоманд, у 

псевдомакрокомандах можна використовувати імена реѓістрів, змінних, 

значення бітів реѓістра EFLAGS, тобто все те, що буде відомо під час 

виконання програми (у Runtime), але не відомо на трансляції.   

Синтаксис:   .IF умова 

                 . . . . . . . . 

                [.ELSEIF [умова ]] 

                 . . . 

                [.ELSE] 

. . . 

               .ENDIF 

Квадратні дужки [] позначають необов’язкову частину. "Умова" 

формуються з використанням операторів порівняння часу виконання:  

==       Дорівнює    !=         Не дорівнює 

>         Більше ніж    >=        Більше або дорівнює 

<  Менше  ніж   <=        Менше або дорівнює 

&       Порозрядне тестування  !   Логічне NOT 

&&     Логічне І    ||     Логічне АБО 

CARRY? CF установлено?   OVERFLOW?      OF установлено? 

PARITY? PF установлено?   SIGN?           SF установлено? 

ZERO? ZF установлено? 

Умови можуть бути й складними.  Наприклад: 
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.if (eax!=0)&&(dword ptr dwBytesReturned>=128)||(!CARRY?) 

……………………………………………………………….. 

.endif 

 Умови можуть бути вкладеними одна в одну. Наприклад: 

.if (eax!=0) 

   mov hFile,eax 

   .if (byte ptr szPathName[1]!=”:”) 

        ……………………………………………………………….. 

        .elseif (byte ptr szPathName[0]>”C”)||(byte ptr szPathName[0]>”c”) 

             ……………………………………………………………….. 

   .endif 

.endif 

Псевдомакрокоманда MASM32 організації циклу з передумовою 

.WHILE-.ENDW аналогічна до відповідних операторів Pascal і C while-do, а 

псевдомакрокоманда організації циклу з постумовою .REPEAT - .UNTIL 

аналогічна до відповідних операторів Pascal repeat-until та циклу do-while C.   

.WHILE Умова   .REPEAT 

     …        … 

.ENDW    .UNTIL Умова 

"Умова" формуються з використанням операторів порівняння часу 

виконання так само як і для .IF - .ELSEIF - .ENDIF. 

Таке саме призначення як у Pascal і C мають псевдомакрокоманди 

.BREAK [.IF Умова] і .CONTINUE [.IF Умова] 

Як операнди команд передавання керування Jхх можуть 

використовуватися локальні (безіменні) мітки @@:, кількість яких може бути 

довільна. Jхх @F/Jхх @B – перехід уперед(Forward)/назад(Back) на найближчу 

(безіменну) @@: 

 

1.2 Програмний інтерфейс Windows 

Програми на асемблері, так само, як і програми на С, використовують 

сервіси ОС через системні виклики. Програмний інтерфейс додаткам 
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користувача забезпечується підсистемами оточення операційної системи. 

Природним середовищем функціонування 32-розрядних «рідних» додатків 

Windows виступає підсистема Win32.  

Підсистеми оточення Windows реалізовано як системи типу 

клієнт/сервер. Підсистема оточення Win32 - це сервер користувальницького 

режиму, що реалізує програмний інтерфейс ОС. Сервер - це захищена 

підсистема Windows NT, реалізована як окремий процес, захищений від інших 

процесів системою віртуальної пам'яті виконавчої системи NT, що забезпечує 

програмний інтерфейс прикладним програмам за допомогою системних 

бібліотек динамічного компонування – DLL (Dynamic Link Libraries). Динамічні 

бібліотеки дозволяють зменшити розмір програмних файлів і використаної 

пам’яті. Підсистема оточення Win32 поділяється на серверний процес (csrss.exe 

- Client/Server Runtime Subsystem) і клієнтські DLL (kernel32.dll, user32.dll, 

gdi32.dll,...), які пов'язані із програмою, що використовує прикладний 

програмний інтерфейс цієї підсистеми  - Win32 API (Application Programming 

Interface).  Win32 API  функції являють собою ніщо інше, як функції системних 

DLL і є офіційно документованим програмним інтерфейсом Windows.  

Кожна із системних DLL-бібліотек має певну спеціалізацію. Назва 

kernel32.dll справді відбиває призначення цієї системної бібліотеки, це дійсно 

ядро Win32 API, тому що за її послугами звертаються Win32 API функції інших 

системних DLL. У Windows 9x kernel32.dll взагалі нічого не імпортує, а тільки 

експортує свої функції.  У Windows NT kernel32.dll імпортує тільки функції 

ntdll.dll. Функції kernel32.dll дозволяють керувати пам'яттю, процесами й 

потоками, організовувати введення/виведення і взаємодію між процесами.  

Основи графічного інтерфейсу користувача забезпечуються user32.dll. 

Саме вона містить набір функцій для створення й керування вікнами, 

діалогами, меню та інше. Третя системна DLL - gdi32.dll (напевно від Graphical 

Designer Interface) забезпечує графічні операції (рисування, виведення тексту та 

інше).  
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Усі інші DLL, які можна знайти в системних каталогах Windows після 

установки операційної системи, доповнюють і розширюють перелік сервісів 

Win32 API, реалізованих у розглянутих вище «трьох китах».  

Усі виклики функцій Win32 API виконуються відповідно до набору 

правил змішаної конвенції про передачу параметрів STDCALL: 

1. Функція, що викликається, одержує всі параметри через стек. Всі 

параметри являють собою 32-розрядні значення. Параметри передаються як за 

значенням, так  і/або за адресою.  

2. Програма, що викликає функцію, повинна підготувати стековий кадр, 

завантажуючи послідовно до стека всі параметри функції у порядку, 

зворотному тому, що використовується в її описі, тобто від останнього до 

першого, або справа наліво. Після цього виконується виклик функції за 

допомогою команди CALL. Якщо опис функції має вигляд WINAPI 

FunctionName(Тип параметр_1, Тип параметр_2,... ,Тип параметр_N) то її 

виклик здійснюється за наступною схемою 

push параметр_N 

……………….......... 

push параметр_2 

push параметр_1 

call FunctionName 

У MASM32 для виклику Win32 API функцій широко використовується  

псевдомакрокоманда Invoke. Виклик функції з використанням Invoke 

здійснюється за схемою 

Invoke FunctionName, parametr_1, parametr_2, … , parametr_N 

тобто всього одним рядком програми. Якщо функція має багато параметрів, які 

до того ж являють собою характерні для Windows довгі імена змінних, 

констант, структур, то для підвищення оглядності вихідного тексту програми 

для MASM32 можна використовувати знак переносу “\” на інший рядок. 

Invoke FunctionName, \ 

     parametr_1, \  
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             parametr_2, \ 

             ……………. 

             parametr_N 

Invoke не є машинною інструкцією, і фраѓмент наведеного вище коду 

перетворюється транслятором на вже знайомий 

push parametr_N 

……………….. 

push parametr_2 

push parametr_1 

call FunctionName 

Підтримка Invoke, як і інших псевдомакрокоманд із синтаксисом мов 

високого рівня, реалізована безпосередньо у програмному коді транслятора 

MASM32 - ML.EXE, який ѓенерує відповідні їм послідовності машинних 

команд. 

3. За повернення стека у вихідний стан після виклику функції Win32 API 

несе відповідальність сама функція, що викликається. Саме вона має містити 

код для звільнення стека від переданих їй параметрів. 

4. Функція Win32 API, що викликається, ѓарантовано зберігає регістри 

загального призначення ESI, EDI, EBX, EBP.  

5. Реѓістр EAX після виклику Win32 API функції містить значення, що 

повертається.  

Набір правил STDCALL буде неповним, якщо не зробити кілька 

зауважень, щодо імен функцій Win32 API. Windows NT підтримує два типи 

кодування символів ANSI і UNICODE. Оскільки алгоритми обробки 

однобайтових і двобайтових рядків розрізняються, то через наявність і ANSI і 

UNICODE- кодування програмістам Microsoft довелося для всіх функцій Win32 

API, які якимось чином пов'язані з обробленням тексту, створити по два 

програмні коди. Імена тих функцій, які працюють із текстом, використовуючи 

ANSI-кодування закінчуються символом “А” (FunctionNameА). Аналогічна 
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функція орієнтована на UNICODE, має те саме ім'я за винятком останнього 

символу - “W” (FunctionNameW).  

 

1.3 Угоди про опис даних і функцій 

Зараз необхідно зробити кілька зауважень щодо способів опису функцій 

Win32 API і системи позначень типів їхніх параметрів що будуть надалі 

використовуватися.  

Ориѓінальна документація від Microsoft зі складу MSDN і DDK 

розрахована на С-програмістів. У випадку асемблера, загалом кажучи, таким 

дріб'язкам можна зовсім не приділяти увагу - йому це байдуже, але ми також 

будемо використовувати описи, прийняті в MSDN і WDK, і ось у чому тут 

справа. 

Наприклад, опис прототипу функції Win32 API CreateFile у заголовному 

файлі kernel32.inc MASM32 має вигляд:  

CreateFileA PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD, 

:DWORD, :DWORD 

CreateFileW PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD, 

:DWORD, :DWORD 

CreateFile equ <CreateFileA> 

Виходячи з такого опису, можна одержати інформацію лише про кількість 

параметрів функції. Усі вони мають стандартний апаратно підтримуваний 

процесором тип даних, визначений в асемблері як DWORD (DD) -  подвійне 

слово. Але в 32-розрядному світі Windows це подвійне слово може бути чим 

завгодно - ім'ям 32-розрядного реѓістра, 32-розрядною константою, 32-

розрядною змінною програми, а то й адресою будь-якого об'єкта у пам'яті 

(структури, ANSI або Unicode-Рядка та інше), тобто ми не одержуємо ніякої 

інформації про функціональне призначення параметрів. 

У цьому плані використання синтаксису мови С/С++ з її типами даних, і 

іменами змінних виглядає більш інформативно містким. Опис прототипу тієї ж 



 13 

самої функції Win32 API CreateFile у заголовному файлі winbase.h Microsoft 

Visual Studio має вигляд: 

WINBASEAPI 

HANDLE 

WINAPI 

CreateFile( 

LPCSTR      lpFileName, 

DWORD      dwDesiredAccess, 

DWORD      dwShareMode, 

LPSECURITY_ATTRIBUTES  lpSecurityAttributes, 

DWORD      dwCreationDisposition, 

DWORD      dwFlagsAndAttributes, 

HANDLE      hTemplateFile 

); 

WINBASEAPI 

HANDLE 

WINAPI 

CreateFile( 

     LPCWSTR      lpFileName, 

DWORD      dwDesiredAccess, 

     DWORD      dwShareMode, 

     LPSECURITY_ATTRIBUTES  lpSecurityAttributes, 

     DWORD      dwCreationDisposition, 

     DWORD      dwFlagsAndAttributes, 

     HANDLE      hTemplateFile); 

#ifdef UNICODE 

#define CreateFile  CreateFile 

#else 

#define CreateFile  CreateFile 

#endif 
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Це, звичайно, наочніше, але для звиклих до стандартного С/С++ відразу ж 

впадає в око використання специфічних типів даних LPCSTR, HANDLE і.т.ін, 

які не є стандартними типами у C/C++. Справа у тому, що для Windows було 

введено свої власні типи даних, назви яких деякою мірою відображають 

функціональне призначення об'єктів Windows, що використовуються 

програмою. Звичайно C/C++,  Pascal і асемблер від цього жодним чином не 

змінилися, вони, як і багато років тому, ще до появи Windows, використовують 

свої власні типи даних. Але тепер до складу пакетів розроблення  програм 

входять заголовні файли, що виконують на етапі препроцесорного оброблення 

вихідного тексту програми макроѓенератором компілятора або транслятора 

роль словника. Наприклад, на етапі макроѓенерації транслятор асемблера 

звертається до «словника», що міститься у файлі windows.inc, аналізує його й 

виконує передбачені в ньому макропідстановки  

HINSTANCE typedef DWORD 

HANDLE  typedef DWORD 

LPSTR   typedef DWORD 

………………………………………… 

Аналогічний переклад з використанням інших «словників» виконується й 

С-компілятором на етапі препроцесорного оброблення. Так чим же 

відрізняються одна від іншої змінні з типами HINSTANCE, HANDLE і LPSTR? 

А питання насправді то не риторичне! Для асемблера вони нічим не 

відрізняються, а С-компілятор ѓенерує повідомлення про помилку при 

невідповідності типу переданого функції параметра типу, зазначеному у описі її 

прототипу, або, наприклад, під час спроби привласнити змінній типу  LPСSTR 

значення змінної типу HANDLE. Ось і маємо принади мови високого рівня з її 

жорстким контролем типів! 

Також заголовні файли містять константи Windows у вигляді <символічне 

ім'я> equ <значення>, що дозволяє не запам'ятовувати значення констант, а 

використовувати їх у програмах з тими ж самими символічними іменами, що й 

в MSDN, а також опис структур складних типів даних.  
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Таким чином, заголовні файли дозволяють програмам, розробленим з 

використанням будь-яких мов програмування, компілятори яких підтримують 

механізм препроцесорного оброблення, «розмовляти у термінах Windows», що 

підвищує читабельність програм. Ще більш наочними вихідні тексти програм 

робить використання так званої угорської нотації1, суть якої можна виразити де 

кількома реченнями.   

У будь-якому підручнику з програмування можна зустріти рекомендації 

вибирати імена змінних і функцій програми так, щоб вони відбивали їхнє 

функціональне призначення й/або використовувати коментарі. Угорська 

нотація пропонує фразу коментаря відразу використовувати як ім'я змінної. 

Оскільки компілятори не допускають використання пробілів в іменах, то кожне 

слово фрази пишеться з великої букви, після чого пробіли з тексту видаляють. 

Так і виходить щось на зразок 

VariableForSavingSecurityFlagsAndAttributesForAccessТоCurrentDataBase. 

Кожне ім'я, сформоване  відповідно до попереднього  правила, ще 

доповнюється префіксом з декількох малих літер, що визначають його тип: b - 

BYTE, n - SHORT(/INT), w - WORD, i - INT, dw - DWORD, c - CHAR, lp - 

покажчик на пам'ять (Long Pointer), h - хендл і.т.ін.  

У документації DDK в описах функцій використовуються кваліфікатори 

IN, OUT, що передують типам та іменам змінних, і OPTIONAL, що йдуть після 

них. Вони не позначають абсолютно нічого, зате підвищують наочність 

програмного коду під час його читання, оскільки повідомляють про 

призначення змінних, поруч із якими використовуються. У такому описі 

кваліфікатор повідомляє, що параметр функції є вхідним - IN, вихідним - OUT, 

вхідним і вихідним - IN OUT, необов'язковим - OPTIONAL.  

Уже у MSDN Library Visual Studio .NET 2003 також використовують 

підхід, прийнятий у WDK. Прототипи Win32 API мають традиційний вигляд, 

                                                
1 Її походження зв'язують із ім'ям одного з перших розробників ОС сімейства Windows Чарльза Симонаї, 

угорця за походженням. Говорять, що коли Симонаї запитували про використовувані в його програмах 

позначеннях імен змінних, то він з незворушним видом відповідав, що ці програми написані по-угорськи. 
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але опис призначення кожного параметра випереджається кваліфікатором [IN] 

або [OUT], що має те ж саме призначення.  

Що стосується кваліфікатора OPTIONAL, то «необов'язковий» не означає, 

що його взагалі не треба вказувати. Такі параметри, як правило, розширюють 

функціональні можливості виклику. Багато параметрів багатьох Win32 API 

можна віднести до типу OPTIONAL. Якщо ніяка додаткова функціональність 

непотрібна, або просто з опису Win32 API незрозуміле призначення якого-

небудь параметра, можна просто вказати NULL і (це не правило!) система сама 

підбере його значення за замовчуванням. 

 

1.4 Загальна структура програми для ОС Windows на MASM32 

Каркасний код програми на асемблері MASM32 для ОС Windows має 

наступний вигляд:  

.386 

.model flat, stdcall 

[option casemap:none] 

[Include  [<шлях>\]windows.inc] 

Include  [<шлях>\]kernel32.inc 

Includelib  [<шлях>\]kernel32.lib 

[<макровизначення>] 

[.data] 

[<ініціалізовані дані>] 

[.data?] 

[<не ініціалізовані дані>] 

[.const] 

[<константи програми>] 

.code 

[<процедури>] 

<мітка входу>: 

[<код>] 
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Invoke ExitProcess, 0 

[<процедури>] 

end <мітка входу> 

Усі рядки, які взято в квадратні дужки [] є не обов’язковими, і якщо не 

вказати будь-які з них, а то і всі відразу то ця програма від цього не постраждає. 

Мінімальний каркасний код програми на асемблері ми вже розглядали в курсі 

«Системне програмуваня». Тут потребують пояснення лише деякі рядки. 

 

1.4.1 Директиви визначення набору команд і моделі пам’яті 

Другий рядок програми містить директиву асемблера MODEL, яка 

визначає модель пам’яті. Усі програми для Windows використовують єдину так 

звану без сегментну або пласку модель пам’яті FLAT. Другий параметр 

директиви MODEL <мова> слугує для того, щоб правильно організувати 

інтерфейс між програмами та процедурами на асемблері та іншими мовами 

високого рівня. У Windows для виклику функцій Win API використовують 

вище розглянутий механізм організації викликів STDCALL. Саме такими 

правилами буде користуватися транслятор при формуванні коду виклику 

процедур (не тільки Win API!) програми. 

  

1.4.2 Директиви керування файлами INCLUDE 

 Четвертий та п’ятий рядки каркасного коду містять директиву include для 

підключення до програми заголовних файлів. Файл windows.inc містить опис 

структур, типів і констант, які використовують для програмування у Windows. 

Наш каркасний код не використовує жодної інформації з файла windows.inc і 

відповідний рядок з include є зайвим. Зауважимо, що ця програма нічого і не 

робить, а для більш змістовних програм рядок include windows.inc стає 

стандартом.  

Наведений каркасний код використовує ще один inc-файл, але його 

призначення відрізняється від windows.inc, і певною мірою пов’язане з 

директивою includelib наступного рядка, до розгляду якого ми переходимо. 
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1.4.3 Директиви керування файлами INCLUDELIB 

У Windows програма лінкується з системною бібліотекою що містить 

потрібну функцію вже під час завантаження на виконання, тобто динамічно. 

Якщо програма сама явно не керує завантаженням потрібних DLL, тобто не 

використовує явне динамічне лінкування, то цей обов’язок перекладається на 

завантажувач Windows. У процесі завантаження програми Windows має 

визначити, які DLL використовує програма, знайти їх, завантажити у адресний 

простір програми і зафіксувати адреси для викликів функцій з DLL. Для цього 

завантажувач використовує інформацію зі спеціальних таблиць, які створено і 

розміщено у програмному файлі лінкером і адреси яких зафіксовано ним у 

відповідних полях РЕ-заголовка. 

 Під час компонування програми, що використовує DLL, лінкеру 

доводиться мати справу з віртуальними об’єктами, тобто тими, які взагалі-то 

існують, але на момент лінкування їх немає у програмному файлі, а у пам’яті 

вони з’являються лише під час завантаження цього самого програмного файла, 

який і треба якось створити. Ось тут на допомогу лінкеру і приходять 

бібліотеки імпорту. Бібліотеки імпорту – це спеціальні файли з розширенням 

lib, що містять усю потрібну для лінкера інформацію про відповідні DLL, які 

збирається використовувати програма. 

 Директиви includelib [<шлях>] <ім΄я файлу>.lib задають перелік усіх тих 

файлів бібліотек, які знадобляться лінкеру для неявного компонування 

програми з DLL. MASM32 має для кожної системної DLL свою власну 

бібліотеку імпорту. 

Наш каркасний код використовує одну-єдину Win32 API функцію 

ExitProcess, яка експортується системною бібліотекою kernel32.dll. Рядок з 

директивою includelib kernel32.lib повідомляє асемблеру про те, яку бібліотеку 

потрібно використовувати лінкеру, щоб виконати лінкування з kernel32.dll. 

Зважаючи на те, що будь-яка програма використовує функцію ExitProcess, 

можна вважати, що директива includelib kernel32.lib є стандартною.  
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А зараз повернемося до розгляду пропущеної раніше директиви include 

kernel32.inc, використання якої безпосередньо зв’язано з викликом Win32 API 

функцій. Знайома вже нам директива include виконує вставку до тексту 

програми вмісту файла kernel32.inc. Аналізуючи вміст kernel32.inc у текстовому 

редакторі, можна зазначити, що типовий рядок, який зустрічається у ньому, має 

вигляд <ім΄я> PROTO :DWORD,…,:DWORD. Наприклад, ExitProcess виглядає 

як ExitProcess PROTO :DWORD. 

Отже, kernrl32.inc містить опис так званих прототипів функцій Win32 

API, які експортуються kernel32.dll. Після імені кожної функції міститься 

зарезервоване слово PROTO, услід за яким іде визначення типу кожного 

параметра даної функції. Щодо типу параметрів, то тут нічого неочікуваного і 

бути не може. Звичайно, усі вони стандартного типу асемблера – подвійне 

слово, як це і реѓламентується STDCALL. Що приховується за 32-бітними 

значеннями параметру знає лише сама функція, фактично прототипи 

визначають лише кількість параметрів для кожної конкретної функції. 

 Навіщо знадобилося використовувати прототипи функцій? Це потрібно 

лише для того, щоб програма могла викликати функцію за допомогою Invoke. І 

все? Так. Якщо використовувати стандартну схему виклику, що складається з 

послідовності команд push, яка завершується call, то прототипи функцій, а 

отже, і заголовні файли, що їх містять, не потрібні!  

 Використання Invoke деякою мірою позбавляє програми від 

неприємностей, пов’язаних з некоректним викликом функції. Рядок, що 

починається з Invoke, сприймається транслятором не інакше, як спроба 

виклику функції, і до справи долучаються відповідні засоби контролю. У тексті 

програми (в inc-файлах) шукається рядок, друге слово в якому PROTO, а 

перше співпадає з першим параметром Invoke, тобто з іменем функції. Коли 

прототип знайдено, виконується перевірка фактичної кількості та типів 

параметрів Invoke, тому, що зазначено в прототипі функції. Після цього вже 

формується стандартна послідовність з push/call. Усі виявлені помилки 

супроводжуються відповідним повідомленням транслятора. Таке саме 
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призначення мають і заголовні файли мов програмування високого рівня, але в 

них контроль типів компіляторами виконується дуже жорстко. 

 Якщо програма має власні функції у коді програми, або у власній DLL і 

збирається їх викликати за допомогою Invoke, то для них потрібно 

власноручно створити прототипи й розмістити їх або у тексті програми, або у 

заголовному файлі. Код таких функцій потрібно розробляти з дотриманням 

правил STDCALL. 

 Узагальнимо інформацію, яка стосується виклику Wn32 API функції з 

програми для MASM32. Нижче перераховано, що потрібно для того, щоб 

викликати будь-яку функцію з бібліотеки динамічного лінкування. 

1.  Знайти ім’я та призначення функції, тип або структуру та призначення 

кожного її параметра (обов’язково). Таку інформацію можна отримати з MSDN, 

SDK, будь-якої іншої документації щодо Windows, або літературних джерел, 

присвячених Windows-програмуванню. Те, що більшість такої інформації 

орієнтована на С-програмістів, ні в якому разі не може бути перешкодою для її 

використання. Усі константи, структури та навіть типи, що використовують в 

описі функцій завжди (майже завжди) можна знайти десь у нетрях windows.inc. 

2. Знати, якою DLL експортується функція, і мати саму DLL (обов’язково). 

Програмний файл не містить коду функції з DLL. Зв’язування з програмним 

кодом функції виконується у процесі завантаження програми і відповідної 

бібліотеки у пам’яті. Отже, програма не зможе використовувати те, чого не має.   

Оце так! Невже потрібно знати склад кожної системної DLL? Певною 

мірою це дійсно так, така інформація потрібна, щоб виконати неявне, а тим 

більше явне динамічне компонування програми з потрібною DLL. Але 

насправді все значно простіше. Ми вже згадували про те, що кожна програма 

використовує kernel32.dll. Завдяки спеціалізації системних DLL, спроби 

програми скористатися хоча б однією функцією з якої-небудь DLL, призводять 

до того, що вона автоматично, так би мовити  “у навантаження”, отримує 

можливість використовувати цілий набір функцій певного призначення. Отже, 

передбачивши у програмі засоби для статичного або динамічного зв’язування з 
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kernel32.dll, ми крім ExitProcess отримуємо ще 949 (для Windows XP SP2) 

функції для керування пам’яттю, процесами, потоками та файловою системою.  

3. Мати відповідний файл бібліотеки імпорту (необов’язково). Якщо 

бібліотеки імпорту немає, то можна: 

 створити його з допомогою спеціальних утиліт, що входять до комплекту 

поставки асемблерів або компіляторів мов високого рівня; 

 виконати явне компонування з DLL, завантаживши її програмним 

шляхом (буде окремо розглядатися на практичних заняттях з дисципліни 

«Системне програмування»). 

4. Мати відповідний файл з прототипами функцій, що експортуються DLL 

(необов’язково). Якщо inc-файла з прототипами немає, то можна: 

 створити його з допомогою утиліти L2INC MASM32: 

 C:\MASM32\TOOLS\L2INC\l2inc.exe C:\MASM32\LIB\kernel32.lib  

 створити його самостійно, виходячи з опису функцій 

 відмовитися від використання Invoke 

 

1.5 Завдання до самостійної роботи 

Питання,  які  студент має опрацювати самостійно 

1. Основи безпеки Windows NT: 

 Категорії об'єктів, що мають дескриптори безпеки. 

 Дескриптори безпеки Windows NT. 

 Функції доступу до дескрипторів безпеки. 

 ACL і функції для роботи з ACL. 

 SID, LUID і функції для роботи з ними. 

 Маркер доступу. 

 Компоненти й бази даних системи захисту Windows NT. 

 Алгоритми визначення прав доступу. 

Література: [5, с. 4 – 22; 7, Глава 8, с. 510 – 544] 
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2 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 
 

КЕРУВАННЯ ФАЙЛОВОЮ СИСТЕМОЮ ТА ПАМ’ЯТТЮ  

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ 

 

Практичне заняття має на меті продемонструвати: 

 використання інтерфейса командного рядка операційної системи у 

додатках користувача; 

 основні прийоми отримання інформації про дискові пристрої та файлові 

системи; 

 виконання синхронних операцій введення/виведення та основні прийоми 

роботи з файлами; 

 динамічне використання віртуальної пам’яті; 

 можливості використання файлів, що відображені на пам’ять; 

 

1.1 Керування віртуальною пам'яттю у Windows NT 

В Windows NT існують три механізми роботи з пам'яттю: 

 віртуальна пам'ять - найбільш придатна для операцій з великими 

буферами, масивами об'єктів або структур; 

 файли, що відображені у пам’ять - найбільш придатні для операцій з 

великими потоками даних, для спільного використання даних і/або обміну 

ними між декількома процесами; 

 купи - найбільш придатні для роботи з безліччю малих об'єктів; 

Купи у контексті тих задач, що будуть зараз розглядатися, не знайдуть 

використання, і ми звернемося до них, коли у цьому виникне потреба. Файли, 

що відображені в пам’ять, ми окремо і детально розглянемо далі. Використання 

віртуальної пам’яті (дещо штучне) буде продемонстровано в одному з 

наступних прикладів. До використання віртуальної пам’яті ми ще звернемося 

не раз, отже, з неї і почнемо. 
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Для того щоб зарезервувати й одержати у своє розпорядження деяку 

кількість сторінок віртуальної пам'яті, додаток повинен скористатися функцією 

VirtualAlloc, прототип якої зображено нижче1: 

LPVOID VirtualAlloc( IN OPTIONAL  LPVOID  lpvAddress,       

  IN    DWORD   cbSize,              

  IN    DWORD   fdwAllocationType,  

  IN    DWORD   fdwProtect);          

Параметри lpvAddress і cbSize задають, відповідно, початкову адресу й 

розмір області пам'яті, що резервується або одержується у користування. При 

резервуванні адреса округляється до найближчої межі блока розміром 64 Кб. В 

інших випадках адреса округляється до межі найближчої сторінки пам'яті. 

Якщо параметр lpvAddress указати як NULL, то операційна система вибере 

початкову адресу самостійно. Величина, зазначена у параметрі cbSize, 

округляється у бік найближчого числа, що дорівнює розміру цілого числа 

сторінок. 

Для параметра fdwAllocationType використовується одне з наступних 

значень: 

 MEM_RESERVE - виконується резервування діапазону адрес в адресному 

просторі додатка; 

 MEM_COMMIT - виконується виділення сторінок пам'яті для 

безпосередньої роботи з ними, при цьому виділені сторінки заповнюються 

нулями; 

 MEM_TOP_DOWN - пам'ять виділяється в області верхніх адрес 

адресного простору додатка. 

За допомогою параметра fdwProtect додаток може встановити тип 

доступу для замовлених сторінок: 

 PAGE_READWRITE   − Читання й запис 

 PAGE_READONLY   − Тільки читання 

                                                
1     Цей прототип відрізняється від того, що наведений у заголовних файлах. Нагадаємо, що в угодах про 

опис даних і функцій ми обумовлювали використання кваліфікаторів IN, OUT, OPTIONAL 
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 PAGE_EXECUTE   − Тільки виконання програмного коду 

 PAGE_EXECUTE_READ  −  Виконання й читання 

 PAGE_EXECUTE_READWRITE − Виконання, читання й запис 

 PAGE_NOACCESS   − Заборонено будь-який вид доступу 

 PAGE_GUARD    − Сигналізація доступу до сторінки 

 PAGE_NOCACHE   − Скасування кешування для сторінки 

У випадку успішного завершення функція VirtualAlloc поверне адресу 

зарезервованої або отриманої області сторінок. При помилці буде повернуте 

значення NULL. 

Після використання необхідно звільнити отриману раніше віртуальну 

пам'ять, викликавши функцію VirtualFree: 

BOOL VirtualFree(LPVOID lpvAddress, DWORD  cbSize,  

DWORD  fdwFreeType); 

Через параметри lpvAddress і cbSize передаються, відповідно, адреса й 

розмір реѓіону, що звільняється. 

Якщо область віртуальної пам'яті резервувалася VirtualAlloc з параметром 

MEM_RESERVE для наступного одержання сторінок у користування, а потім 

ця функція викликалася ще раз із параметром MEM_COMMIT, то можна або 

зовсім звільнити область пам'яті, позначивши відповідні сторінки як вільні, або 

залишити їх зарезервованими, але невикористовуваними. У першому випадку 

параметр fdwFreeType функції VirtualFree повинен бути рівним 

MEM_RELEASE, у другому - MEM_DECOMMIT. 

 

1.2 Одержання інформації про дискові пристрої й файлову систему 

Для одержання інформації про дискові пристрої й файлову систему 

можна скористатися функціями Win API, наведеними далі. 

DWORD GetLogicalDrives(VOID) дозволяє визначити список 

установлених у системі логічних дискових пристроїв, повертаючи інформацію 

у вигляді бітової маски. Наймолодший, нульовий біт відповідає пристрою з 

ідентифікатором A:, біт з номером 1 - пристрою з ідентифікатором В:, і так 



 25 

далі. Якщо біт установлено, пристрій наявний у системі, якщо не установлено - 

відсутній. 

DWORD GetLogicalDriveStrings(DWORD nBufferLength, LPTSTR 

lpBuffer) також дозволяє визначити список установлених у системі логічних 

дискових пристроїв, повертаючи адресу рядка символів виду 'a:\'0'c:\'0'd:\'00 до 

буфера завдовжки nBufferLength за адресою lpBuffer. 

UINT GetDriveType(LPCTSTR lpRootPathName) дозволяє визначити тип 

дискового пристрою. Як параметр функції потрібно передати адресу текстового 

рядка з ім'ям корневого каталогу пристрою, наприклад, отриманого за 

допомогою функції GetLogicalDriveStrings. Функція може повернути одне з 

наступних значень: 

0     − Тип пристрою не вдалося визначити  

1     − Зазначений кореневий каталог не існує 

DRIVE_REMOVABLE (=2) − Пристрій зі змінним носієм даних  

DRIVE_FIXED  (=3) − Пристрій з незмінним носієм даних 

DRIVE_REMOTE (=4) − Мережний пристрій 

DRIVE_CDROM  (=5) − Пристрій читання CD-ROM 

DRIVE_RAMDISK (=6) − Електронний диск ( RAM-Диск) 

 Функція BOOL GetDiskFreeSpace( 

 IN  LPCTSTR   lpRootPathName,   

 OUT  LPDWORD  lpSectorsPerCluster,   

 OUT  LPDWORD  lpBytesPerSector,     

 OUT  LPDWORD  lpNumberOfFreeClusters,  

 OUT  LPDWORD  lpTotalNumberOfClusters) 

дозволяє визначити параметри логічного пристрою (які можна 

використовувати для обчислення вільного місця). Як параметр lpRootPathName 

функції потрібно передати адресу текстового рядка з ім'ям корневого каталогу 

пристрою.  

Функція повертає за адресами подвійних слів, зазначеними при її виклику 

кількість секторів у кластері (lpSectorsPerCluster), кількість байтів у секторі 
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(lpSectorsPerCluster), кількість вільних секторів (lpNumberOfFreeClusters) і 

загальну кількість кластерів пристрою lpTotalNumberOfClusters  

BOOL GetVolumeInformation( 

  IN  LPCTSTR  lpRootPathName,   

  IN OUT LPTSTR    lpVolumeNameBuffer,  

  IN   DWORD     nVolumeNameSize,  

  IN OUT LPDWORD  lpVolumeSerialNumber,   

  IN OUT LPDWORD  lpMaximumComponentLength,   

  IN OUT LPDWORD  lpFileSystemFlags,       

  IN OUT LPTSTR   lpFileSystemNameBuffer,  

  IN  DWORD   nFileSystemNameSize); 

дозволяє визначити параметри файлової системи логічного пристрою. Як 

параметр lpRootPathName функції потрібно передати адресу текстового рядка з 

ім'ям корневого каталогу пристрою. У буфері за адресою lpVolumeNameBuffer, 

довжину якого слід зазначити в параметрі nVolumeNameSize повертається 

рядок з іменем тома. В подвійні слова за адресами lpVolumeSerialNumber, 

lpMaximumComponentLength і lpFileSystemFlags  повертаються відповідно 

серійний номер тома, максимальна довжина імені файла для тома  і системні 

прапорці. У буфері за адресою lpFileSystemNameBuffer, довжину якого слід 

зазначити у параметрі nFileSystemNameSize, повертається рядок з іменем 

файлової системи. 

 Використання перерахованих вище функцій демонструє наступний 

приклад. 

Приклад 1 

Консольний додаток VolumeInfo.exe (Рисунок 2.1), що перераховує типи 

та деякі параметри встановлених в системі логічних пристроїв. 

A:\ Removable drive           1,457,664 byte FAT     FLOPPYDISK 
C:\ Fixed drive            34,365,186,048 byte NTFS  System 
D:\ Fixed drive         103,087,398,912 byte NTFS  Work 
E:\ Fixed drive          112,604,049,408 byte NTFS  Media 
F:\ CDROM drive             630,857,728 byte CDFS  DISK2 
H:\ Removable drive        261,586,944 byte FAT    

Рисунок 2.1 
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; Файл VolumeInfo.Inc 
; Опис констант, структур, типів, тощо. Ця програма насправді з файла windows.inc  

; нічого не використовує, але надалі цей рядок стане стандартом 

include windows.inc 
; Наступні файли містять опис прототипів Win API (потрібні для invoke)  

; Мабуть, жодна з програм не обходиться без використання функцій, що експортуються 

; системною DLL-бібліотекою kernel32.dll. Надалі й цей рядок стане стандартом 

include kernel32.inc  ; …, ExitProcess 

;  Цей додаток також буде використовувати функції з власної бібліотеки MASM32 

include masm32.inc  ; ClearScreen, StdOut, StdIn 

; Також нам знадобиться одна функція, що експортується модулем user32.dll 

include user32.inc  ; CharToOem 
;  Цей файл містить дуже корисні макровизначення для роботи з рядками символів 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac ; $CTA0(“”) 

includelib kernel32.lib 
;  Бібліотека masm32.lib статична, не шукайте файл masm32.dll – його не існує! Про статичні 

; бібліотеки буде йти мова у розділі «Модульне програмування» дисципліни «Системне  

; програмування» 

includelib masm32.lib 
includelib user32.lib 
; Оскільки опису прототипу цієї функції немає у windows.inc, то робимо його самостійно 

Main      PROTO 
.data 
; буфер для формування одного рядка вихідної інформації 

szResultInfoStr    BYTE 80 dup(20h) 
; Кожний рядок має довжину 16 байтів. Додавши до адреси початку цієї таблиці (DriveType) 

; код повернення функції GetDriveType помножений на 16, отримаємо адресу рядка з   

; текстовою інтерпретацією цього коду 

DriveType     BYTE "Unknown         " 
      BYTE 16 dup(20h) 

      BYTE "Removable drive " 
      BYTE "Fixed drive     "  
      BYTE "Remote drive    "  

      BYTE "CDROM drive     " 
      BYTE "Ramdisk drive   " 

.data? 
; буфер для рядка символів виду 'a:\'0'c:\'0…00 – 4 байти ('х:\'0) на пристрій + 2 нуля у кінці 

sdzLogicalDriveStrings   BYTE 4*32+2 dup(?) 
; За адресами цих змінних буде повертатися результат GetVolumeInformation 

VolumeNameBuffer   BYTE 32 dup (?) 

VolumeSerialNumber   DWORD ? 
MaximumComponentLength  DWORD ? 
FileSystemFlags    DWORD ? 

FileSystemNameBuffer   BYTE 8 dup (?) 
; За адресами цих змінних буде повертатися результат GetDiskFreeSpace 

dwSectorsPerCluster   DWORD ? 

dwBytesPerSector   DWORD ? 
dwNumberOfFreeClusters  DWORD ? 
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dwTotalNumberOfClusters  DWORD ? 
; Допоміжні змінні, що будуть використовуватися для перетворення розміру диску в  

; символьний вигляд за допомогою команд арифметичного співпроцесора 

dqDiskSize     QWORD ? 
bcdDiskSize    TBYTE ?  

 

; Файл VolumeInfo.Asm 
.386 

.model flat, stdcall 
option casemap :none 

include VolumeInfo.inc 
.code 
start: 
; Штучно створимо собі функцію Main у С-cтилі. Main не є точкою входу й на відміну від  

; void main() в С/С++ може називатися як завгодно. Використання тут функції Main зовсім не  

; обов'язково, але надає певні зручності. По-перше, дозволяє за необхідності (надалі)  

; швидко завершити додаток командою RET. По RET виконується вихід з Main, і наступний  

; за нею  рядок, що містить виклик ExitProcess відразу завершує програму.  По-друге, Main  

; дозволяє використовувати локальні змінні. У багатопотокових додатках використання  

; локальних змінних певним чином гарантує їх незмінність. Локальні змінні розміщуються у  

;  стеку потоку (процедури), який у кожного потоку свій і теоретично не може бути  

; випадково змінений кодом іншого потоку. Для виклику Main з використанням INVOKE  

; необхідно описати її прототип (див. вище в inc-файлі) 

  invoke Main 
  invoke ExitProcess,0 
Main proc 
; локальний буфер розміром 128 байтів для власних потреб 

LOCAL Buffer[128]:BYTE 
; Запит консолі.  

invoke AllocConsole 
; Консольні додатки використовують кодування сp866, а вихідний текст цього додатка  

; розроблявся в середовищі RadAsm, текстовий редактор якого використовує кодування  

; ср1251. Перед використанням рядкових даних в консольному вікні необхідно виконати 

; відповідні перетворення за допомогою функції CharToOem 

invoke CharToOem,\ 

$CTA0("Дискові пристрої"), ADDR Buffer 
; Установлення заголовка консольного вікна 

invoke SetConsoleTitle,ADDR Buffer 
; Очищення консольного вікна 

invoke ClearScreen 
; Вихідний параметр для функції GetLogicalDriveStrings можна було б передати як  

; ADDR sdzLogicalDriveStrings, але ми будемо передавати його через регістр ЕВХ. Оскільки 

; згідно STDCALL значення в ЕВХ після виходу з функції не зміниться, то ми зразу ж   

; зможемо використовувати його надалі для організації циклу, без необхідності наступного 

; завантаження ЕВХ. При цьому код команди push ebx значно коротший, ніж  

; push offset sdzLogicalDriveStrings 

lea ebx,sdzLogicalDriveStrings 
; Отримати в буфері  sdzLogicalDriveStrings рядок виду 'a:\'0'c:\'0…00 

invoke GetLogicalDriveStrings, LENGTHOF sdzLogicalDriveStrings, ebx 
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; Доки не зустрінемо в буфері два кінцеві нульові байти 

.while word ptr[ebx]!=0 
; EDI буде використовуватися для завдання положення у вихідному рядку різної інформації.  

; Починаємо заповнювати рядок із самого початку 

 lea edi,szResultInfoStr 
; Попередньо заповнимо рядок символами пробілу (20h), оскільки  він використовується у 

; циклі і у ньому можуть залишитися попередні дані 

 invoke RtlFillMemory, edi, LENGTHOF szResultInfoStr,20h  
; Перекладаємо через стек чотири байти виду 'х:\'0 з sdzLogicalDriveStrings у вихідний буфер 

 push dword ptr [ebx] 

 pop [edi] 
; Зміщуємося на наступну позицію у вихідному рядку 

 add edi,4 
; Замінюємо 0 на пробіл. Функція виведення на консоль StdOut інтерпретує нульовий байт як 

; кінець рядка, а ми ще не завершили його формування 

 mov byte ptr [edi-1],20h 
 lea esi,DriveType   ; Завантажуємо в ESI адресу «таблиці» DriveType 

 invoke GetDriveType,ebx ; Після виклику GetDriveType 

 shl eax,4    ; множимо код її повернення на 16 

 lea esi,[esi+eax]   ; і додаємо до адреси початку таблиці 

; Отримавши в ESI адресу рядка з текстовою інтерпретацією кода повернення, пересилаємо 

 mov ecx,16    ; ці 16 байт 

 rep movsb    ; у вихідний рядок 

; Отримуємо інформацію, потрібну для обчислення розміру диску    

 invoke GetDiskFreeSpace, ebx, ADDR dwSectorsPerCluster,\ 

  ADDR dwBytesPerSector, ADDR dwNumberOfFreeClusters,\ 
  ADDR dwTotalNumberOfClusters 
 .if (eax) ; якщо виклик GetDiskFreeSpace завершився вдало, обраховуємо розмір  

;  диску як dwTotalNumberOfClusters*dwSectorsPerCluster*dwBytesPerSector 

  mov eax,dwTotalNumberOfClusters 
  mul  dwSectorsPerCluster  ; перше множення дасть 32-бітний  

  mul dwBytesPerSector   ; результат!!!  
  mov dword ptr dqDiskSize,eax ; пересилаємо 64-бітний розмір 

  mov dword ptr dqDiskSize+4,edx ; у змінну dqDiskSize 

; Для перетворення 64-бітного числа на символьний вигляд скористаємося FPU 

  finit 
  fild dqDiskSize  ; завантажити 64-бітний dqDiskSize 

  fbstp bcdDiskSize ; і вивантажити його в bcdDiskSize як BCD 

  lea esi,bcdDiskSize ; початок BCD-числа. Оскільки воно перевернуте  

  lea edi,szResultInfoStr+34 ; зміщуємося в рядку на позицію останьої 
  invoke lstrlen,esi  ; цифри і визначаємо кількість  

  mov ecx,eax   ; байтів запису BCD-числа для оброблення 

  xor dl,dl   ; лічильник, після кожної 3-ї цифри (DL=3) буде 

  .while ecx!=0  ; вставлено символ коми «,» 

   cld   ; читання зліва направо 

   lodsb  ; взяти байт з двома цифрами пакованого BCD-числа 
   mov ah,al  ; копія в AH 
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shr ah,4  ; старшу цифру притиснути вправо 

   and al,0Fh  ; і виділити молодшу в AL 

   or ax,3030h ; перетворити в символьний вид 

   std   ; запис справа наліво 
   stosb   ; і записати першу цифру 

inc dl   ; збільшити лічильник цифр 

.if (dl==3)  ; якщо час ставити кому - ставимо 

    mov al,","  
    stosb 

    xor dl,dl 
   .endif 

   mov al,ah   
   stosb   ; записати другу цифру 

   inc dl 
   .if (dl==3) 
    mov al,"," 

    stosb 
    xor dl,dl 
   .endif 

   dec ecx 
  .endw 
; Наступний фрагмент просто прибирає можливі зайві ліві коми та незначущі ліві нулі 

;  у запису числа та додає слово «byte» справа після запису числа 

  cld 
  .if (al==",")||(al=="0") 
   mov byte ptr [edi+1],20h 

  .endif 
  .if (byte ptr [edi+2]==",")||(byte ptr [edi+2]=="0") 
   mov byte ptr [edi+2],20h 

  .endif 
  lea edi,szResultInfoStr+36 
  push 65747962H ;"byte" 

  pop [edi] 
  add edi,5 
 .else 
; Якщо не вдалося отримати розмір диска (так буде для CD/DVD приводів за відсутності 

; у них носія та для мережевих дисків), просто зміщуємся на наступну позицію у вихідному ; 

; рядку 

lea edi,szResultInfoStr+40 

 .endif 
; Серед усіх даних, що повертає GetVolumeInformation, нас цікавить ім’я  файлової системи 

; в буфері FileSystemNameBuffer та мітка диску в буфері VolumeNameBuffer 

 invoke GetVolumeInformation, ebx, ADDR VolumeNameBuffer,\ 
  LENGTHOF VolumeNameBuffer, ADDR VolumeSerialNumber,\ 

  ADDR MaximumComponentLength, ADDR FileSystemFlags,\ 
  ADDR FileSystemNameBuffer, LENGTHOF FileSystemNameBuffer 
 .if eax!=0 ; якщо виклик GetVolumeInformation завершився вдало, 
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; копіюємо ім’я  файлової системи у вихідний рядок 

  invoke lstrcpy,edi,ADDR FileSystemNameBuffer 
; Отримуємо довжину скопійованих даних. Функція lstrcpy виконала копіювання у вихідний 

; рядок і кінцевого нульового байта. Функція виведення на консоль StdOut інтерпретує  

; нульовий байт як кінець рядка, а ми ще не завершили його формування 

  invoke lstrlen,edi  
; Знаючи адресу початку та довжину рядка, замінюємо кінцевий 0 на пробіл.  

  mov byte ptr [edi+eax],20h 
; Зміщуємся на наступну позицію у вихідному рядку 

  lea edi,[edi+6]  
; Копіюємо мітку диску у вихідний рядок 

  invoke lstrcpy,edi,ADDR VolumeNameBuffer 
; Визначаемо позицію кінця рядка 

  invoke lstrlen,edi 
  lea edi,[edi+eax] 

 .endif 
; Завершуємо рядок керуючими символами  CR (13h) та LF (10h), які забезпечать  

; виведення з наступного рядка та кінцевим (тут, взагалі то кажучи, двома) нульовим байтом 

 mov dword ptr [edi],0A0Dh 
; Виводимо рядок на екран 

 invoke StdOut,ADDR szResultInfoStr 
; Перераховуємо адресу в буфері sdzLogicalDriveStrings 

 add ebx,4 
.endw 
; Виводимо на консоль коментар  

invoke StdOut,$CTA0("\nPress Enter...") 
; За допомогою функції введення з консолі просто очікуємо натискання клавіши Enter, 

; дозволяючи користувачу переглянути роботу програми і самостійно її завершити 

invoke StdIn,ADDR Buffer,LENGTHOF Buffer 
; Після виходу з функції Main буде викликано ExitProcess для завершення програми  

ret 
Main endp 

end start 
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1.3 Пошук файла/каталога й перегляд вмісту каталогу 

Перегляд умісту каталогу (пошук або перевірка існування 

файлу/каталогу) виконується за допомогою трьох функцій: FindFirstFile, 

FindNextFile, FindClose. Після виклику функції FindFirstFile (і залежно від 

результатів її виклику) пошук здійснюється викликом у циклі функції 

FindNextFile. Після завершення циклу необхідно закрити сеанс пошуку за 

допомогою функції FindClose. 

HANDLE FindFirstFile(IN LPCTSTR lpFileName,         

IN  OUT LPWIN32_FIND_DATA lpFindFileData); 
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Через параметр lpFileName передається адреса рядка, що містить шлях до 

каталогу й шаблон для пошуку. У шаблоні можна використовувати символи “?” 

і “*”. 

Через параметр lpFindFileData передається адреса структури типу 

WIN32_FIND_DATA, до якої буде записана інформація про знайдений файл. 

Цю структуру визначено у такий спосіб: 

typedef struct _WIN32_FIND_DATA  

{ 

  DWORD     dwFileAttributes;         // атрибути файла 

  FILETIMEftCreationTime;            // час створення файла 

  FILETIME  ftLastAccessTime;         // час доступу 

  FILETIME  ftLastWriteTime;          // час модифікації 

  DWORD     nFileSizeHigh;        // розмір файла (старше слово) 

  DWORD     nFileSizeLow;         // розмір файла (молодше слово) 

  DWORD     dwReserved0;              // зарезервовано 

  DWORD     dwReserved1;              // зарезервовано 

  TCHAR      cFileName[MAX_PATH];  // ім'я файла 

  TCHAR      cAlternateFileName[14];  // альтернативне (8.3) ім'я файла 

} WIN32_FIND_DATA; 

 Тип FILETIME визначається структурою  

typedef struct _FILETIME { 

    DWORD dwLowDateTime; 

    DWORD dwHighDateTime; 

} FILETIME, *PFILETIME, *LPFILETIME; 

 Поля цієї структури містять молодше (dwLowDateTime) й старше 

(dwHighDateTime) подвійне слово 64-бітного формату UTC - кількість 

інтервалів по 100 наносекунд ( 10-9 с), що минули з 0 годин 0 хвилин 0 секунд 1 

січня 1601 року за годинним поясом Гринвіча. 

Якщо пошук завершився успішно, функція FindFirstFile повертає 

ідентифікатор (хендл) пошуку, що потім використовується у циклі при виклику 
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функції FindNextFile. При помилці вертається значення 

INVALID_HANDLE_VALUE. 

Якщо виклик FindFirstFile завершився успішно, у циклі виконується 

виклик функції FindNextFile: 

BOOL FindNextFile(HANDLE hFindFile, 

LPWIN32_FIND_DATA lpFindFileData); 

Через параметр hFindFile цієї функції передається ідентифікатор пошуку, 

отриманий від функції FindFirstFile. Через параметр lpFindFileData передається 

адреса тієї ж самої структури типу WIN32_FIND_DATA, що була використана 

під час виклику функції FindFirstFile. 

Якщо функція FindNextFile завершилася успішно, вона повертає значення 

TRUE і заповнює структуру типу WIN32_FIND_DATA. При помилці вертається 

значення FALSE.  

Після завершення циклу перегляду необхідно закрити ідентифікатор 

пошуку, викликавши для цього функцію BOOL FindClose(HANDLE hFindFile). 

Як єдиний параметр цієї функції передається ідентифікатор пошуку, отриманий 

від функції FindFirstFile. Продемонструє все вищерозглянуте наступний 

приклад. 

Приклад 2  

Консольний додаток lst.exe (Рисунок 2.2), що виводить на екран повний 

лістінг каталогу відповідно до шаблону, що задається в командному рядку. За 

відсутності параметрів командного рядка на екран виводиться повний лістінг 

поточного каталогу. 

---d---- 06/01/2007 22:30:23             0 . 
---d---- 06/01/2007 22:30:23             0 .. 
---d---- 06/01/2007 22:30:23             0 Bak 
--a----- 06/01/2007 22:30:23       2922 lst.Asm 
--a----- 06/01/2007 22:33:10       3072 lst.exe 
--a----- 06/01/2007 22:30:23         546 lst.Inc 
--a----- 06/01/2007 22:56:29       2081 lst.obj 
--a----- 06/01/2007 22:30:23       1855 lst.rap 
--a----- 06/01/2007 22:30:23             0 lst.Txt 
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; Файл lst.Inc 
include windows.inc 

include user32.inc 
include kernel32.inc 
include masm32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  
includelib kernel32.lib 
includelib masm32.lib 

includelib user32.lib 
Main   PROTO 
.data 
; Шаблон, що містить усі можливі атрибути файла/каталогу. Старші два біти не 

;  використовують, а інші позначають a – архівний, d – каталог, v – мітка тому 

; s – системний, h – прихований, r – тільки для читання. Саме у такому порядку вони 

; розміщуються у байті атрибутів файла/каталогу. Одиничне значення відповідного біта 

; означає наявність у файла/каталогу відповідного атрибуту 

FileAttr      BYTE "--ad-shr" 
; У цьому буфері буде формуватися рядок з фактичними атрибутами файла/каталогу. Після 

; перевірки значення відповідного біту, символ, що позначає атрибут буде копіюватися 

; відповідної позиціє шаблону у відповідну позицію цього буфера 

CurrentFileAttr     BYTE "-------- " 
; Пусті шаблони для дати та часу створення файла/каталогу. Після отримання цієї інформації 

; розмістимо замість символів нуля дійсні дані 

CurrentFileDate     BYTE "00/00/0000 " 
; Усе, що починається з адреси CurrentFileAttr розглядається як один рядок, який 

; завершується кінцевим нулем лише після CurrentFileTime 

CurrentFileTime     BYTE "00:00:00",0 
.data? 
hFindNextFile     DWORD ? ; можна і HANDLE ? 

; Стуктури, що будуть використовуватися функціями WinAPI 

DirInfo      WIN32_FIND_DATA <> 
DateTimeInfo     SYSTEMTIME <> 
; Буфер для імені файла/каталогу 

CurrentFileName     BYTE MAX_PATH+4 dup(?) 
; Буфер для символьного рядка з розміром файла в десятковій системі числення 

CurrentFileSize     BYTE 10 dup(?) 

; Файл lst.Asm 
.386 

.model flat, stdcall 
option casemap :none 
include lst.inc 

.code 
start: 
      invoke Main 

      invoke ExitProcess,0 
Main proc 

LOCAL Buffer[MAX_PATH+1]:BYTE 
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invoke AllocConsole 
; Намагаємося отримати у Buffer перший параметр командного рядка 

 invoke GetCL, 1, ADDR Buffer 
 .if eax!=1 ; якщо його немає, створюємо шаблон “*.*”0 - усі файли каталогу 

  mov dword ptr Buffer, 002A2E2Ah ;”*.*”0 

 .endif 
; Починаємо пошук файла/каталогу 

 invoke FindFirstFile, ADDR Buffer, ADDR DirInfo 
 .if eax== INVALID_HANDLE_VALUE ; якщо спроба не вдала, 

; а це може бути, якщо користувач зазначив у командному рядку неправильний параметр 

; виводимо повідомлення  

  invoke StdOut, $CTA0("File not found ") 
  invoke StdOut, ADDR Buffer ; із зазначенням параметру пошуку 

  ret     ; на вихід – нам більше тут нічого робити 

 .endif      ; інакше збережемо для подальшого  
 mov hFindNextFile, eax  ; використання хендл пошуку 
 .REPEAT     ; і починаємо оброблення отриманих даних 

; Функція FindFirstFile заповнює структуру WIN32_FIND_DATA даними про каталог, 

; в якому знаходиться об’єкт нашого пошуку.  

; Заберемо байт атрибутів з відповідного поля WIN32_FIND_DATA в BL 

   mov ebx,DirInfo.dwFileAttributes 
   lea esi,FileAttr   ; Це адреса рядка “—ad-shr”, 

; що містить символи, які позначають буквою значення кожного біта байта атрибутів 

   lea edi,CurrentFileAttr  ; тут будемо формувати рядок з фактичними  

;  атрибутами файла/каталогу 

  mov dword ptr [edi],"----" ; Спочатку скидаємо всі, що залишились 
  mov dword ptr [edi+4],"----" ;  від попереднього циклу 

  mov ecx,8  ; всього у байті атрибутів 8 бітів (використовуються 6) 

 @@: lodsb   ; візьмемо в AL символ, що відповідає старшому біту 

  shl bl,1  ; при зрушенні біт, що виходить за межі реѓістра стає 

  .if CARRY?  ; значенням прапорця CF. Якщо CF = 1, тобто поточний біт 

   stosb  ; атрибуту встановлено – записати відповідний символ у  
  .elseif  ; вихідний рядок (інакше – залишиться “-”) 

   inc edi ; Перерахувати наступну позицію 

  .endif 
  loop @B  ; поторити для всіх 8 бітів 
; Перетворимо дату створення файла/каталогу ftCreationTime з UTC-формату в більш  

; звичний, за допомогою функції FileTimeToSystemTime. Вона повертає результат у наведену  

; нижче структуру типу SYSTEMTIME 

;SYSTEMTIME STRUCT 

;  wYear              WORD      ? - рік 

;  wMonth             WORD      ? - місяць 

;  wDayOfWeek         WORD      ? - день тижня 

;  wDay               WORD      ? - день місяця 

;  wHour              WORD      ? - година 

;  wMinute            WORD      ? - хвилина 

;  wSecond            WORD      ? - секунда 

;  wMilliseconds      WORD      ? - мілісекунда 

;SYSTEMTIME ENDS  

   

Продовження рисунка 2.2 
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invoke FileTimeToSystemTime, ADDR DirInfo.ftCreationTime,\ 

ADDR DateTimeInfo 
; Крім номера року, діапазони можливих значень інших даних не перевищують 99. Для 

; перетворення їх у символьний вигляд скористаємося командою ААМ  

   lea edi,CurrentFileDate  ; в EDI – адреса початку шаблону дати 

  mov ax, DateTimeInfo.wDay ; в AX - день  
  aam     ; AX/10, AH – результат AL - залишок 

  xchg al,ah    ; випереджаючи mov word ptr, перевернемо 

  or ax,3030h   ; корекція в ASCII 

   mov word ptr [edi],ax  ; покласти на відведене місце 
; Абсолютно аналогічно до вищенаведеного виконуємо для місяця 

   mov ax, DateTimeInfo.wMonth 

  aam 
  xchg al,ah 

  or ax,3030h 
   mov word ptr [edi+3],ax 
; Для перетворення року скористаємося бібліотечною функцією dwtoa MASM32 , яка  

; перетворює 32-розрядне двійкове число, що задається у першому параметрі, на символьний 

; вигляд у десятковому ASCIIZ і розміщує результат за адресою, що задається другим 

; параметром 

   xor ebx,ebx 

   mov bx, DateTimeInfo.wYear 
   lea edi,[edi+6] 
   invoke dwtoa, ebx, edi 
; рік у десятковій рівно 4 символи, замінюємо кінцевий 0 на пробіл 

   mov byte ptr [edi+4],20h 
; Абсолютно аналогічно до вищенаведеного для місяця й дня місяця виконуємо перетворення 

; часу створення файла/каталогу 

   mov ax, DateTimeInfo.wHour ; години 

  aam 

  xchg al,ah 
  or ax,3030h 
   mov word ptr CurrentFileTime,ax 
   mov ax, DateTimeInfo.wMinute ; хвилини 

  aam 
  xchg al,ah 
  or ax,3030h 

   mov word ptr CurrentFileTime+3,ax 
   mov ax, DateTimeInfo.wSecond ; секунди 

  aam 
  xchg al,ah 
  or ax,3030h 

   mov word ptr CurrentFileTime+6,ax 
; Виводимо атрибути, час і дату створення файла/каталогу на консоль. Курсор залишається 

; на консолі за останнім виведеним символом.  

   invoke StdOut, ADDR CurrentFileAttr 
; Усі попередні дані мали фіксовану довжину. Тепер доведеться форматувати виведення. 

; Уважаємо, що розмір файла не перевищує 4 Гб і працюємо лише з 32-ма молодшими бітами  

 

Продовження рисунка 2.2 
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; Виконаємо вирівнювання рядка з розміром по фіксованій правій межі 

   mov ebx, DirInfo.nFileSizeLow ; число для перетворення в ASCIIZ 
   lea edi,Buffer  ; Адреса буфера для форматування 

   lea esi,CurrentFileSize ; Адреса буфера для перетворення в ASCIIZ 

   invoke dwtoa, ebx, esi  ; виконуємо перетворення 

   invoke lstrlen,esi  ; визначаємо скільки цифр отримано в рядку 

   mov ecx,11 ; 32-бітне число – максимум 9 десяткових цифр + 2 на пробіли 

   sub ecx,eax ; Визначаємо, наскільки дійсна кількість цифр у записі 
   mov ebx,eax ; відрізняється від максимально відведеної (9+2) 

   mov al,20h    ; і заповнюємо зліва пробілом ті позиції,  

   rep stosb    ; що не будуть використовуватися 

   lea esi,CurrentFileSize  ; а потім ще дописуємо цифри запису числа  

   mov ecx,ebx   ; з буфера CurrentFileSize 

   rep movsb    ;  до буфера для форматування 

   mov word ptr [edi],20h  ; Замінюємо 00h но 20h00h  
invoke StdOut, ADDR Buffer ; Виводимо на консоль 

; Ім’я файла/каталогу має змінну довжину, але початок його розміщення буде починатися  

; з фіксованої позиції. Оскільки в іменах файлів/каталогів можуть зустрічатися символи  

; кирилиці, то перед виведенням на консоль потрібно виконати перетворення  

   lea esi,CurrentFileName ; ESI матиме подвійне використання 

; виконуємо перетворення кодування рядкових даних для виведення у консольному вікні  

   invoke CharToOem, ADDR DirInfo.cFileName,esi 
; визначаємо довжину для обчислення позиції кінця рядка 

   invoke lstrlen,esi     
; Завершуємо рядок керуючими символами  CR (13h) та LF (10h), які забезпечать  

; виведення з наступного рядка та кінцевим (тут, взагалі то кажучи, двома) нульовим байтом 

   mov dword ptr [esi+eax],0A0Dh  
   invoke StdOut, esi  ; виводимо на консоль 

; Продовжуємо пошук наступного файла/каталогу за допомогою FindNextFile. Ця функція 

; повертає FALSE, якщо перегляд каталогу завершено 

  invoke FindNextFile,hFindNextFile,ADDR DirInfo 
 .UNTIL  eax==FALSE   ;  

 invoke FindClose,hFindNextFile ; Закрити хендл пошуку 
ret       ; і завершити Main 

Main endp 

end start 

Продовження рисунка 2.2 

 

1.4 Основні функції для роботи з файлами 

Розгляд основних функцій для роботи з файлами, безперечно, потрібно 

розпочати з CreateFile. За допомогою функції CreateFile можна виконувати 

створення нового файла, відкриття існуючого файла або каталогу, зміну 

довжини існуючого файла, відкриття фізичного диска, тому, консолі, 

послідовного порту, каналу, поштового слоту, пристрою (в Windows 9x 

завантаження драйвера пристрою). Повний опис усіх параметрів функції 
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CreateFile,  займе з десяток сторінок. Тут буде наведено тільки описи 

прототипів набору основних функцій для роботи з файлами з коротким описом 

параметрів. За детальним описом усіх параметрів варто звертатися до MSDN, 

хоча в багатьох випадках призначення того або іншого параметра зовсім 

очевидно. 

HANDLE CreateFile( 

LPCTSTR lpFileName,       // адреса рядка ім'я файла  

DWORD  dwDesiredAccess,  // режим доступу  

DWORD  dwShareMode,   // режим спільного доступу до файла 

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, // дескриптор захисту  

DWORD  dwCreationDistribution,   // параметри створення  

DWORD  dwFlagsAndAttributes,     // атрибути файла 

HANDLE hTemplateFile);     // ідентифікатор файла з атрибутами 

 

За допомогою функцій ReadFile і WriteFile додаток може виконувати, 

відповідно, читання з файла й запис у файл. 

BOOL ReadFile( 

HANDLE hFile,     // ідентифікатор файла 

LPVOID lpBuffer,     // адреса буфера для даних  

DWORD nNumberOfBytesToRead,  // кількість байт для читання 

LPDWORD lpNumberOfBytesRead,  // адреса слова, до якого  

// буде записана кількість прочитаних байт  

LPOVERLAPPED lpOverlapped);  // адреса структури типу OVERLAPPED  

 

BOOL WriteFile( 

HANDLE hFile,     // ідентифікатор файла 

LPVOID lpBuffer,     // адреса записуваного блока даних  

DWORD nNumberOfBytesToWrite,  // кількість байт для запису 

LPDWORD lpNumberOfBytesWrite,  // адреса слова, у якому  

// буде збережена кількість записаних байт  

LPOVERLAPPED lpOverlapped); // адреса структури типу OVERLAPPED 
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Функція SetFilePointer дозволяє виконати установку поточної файлової 

позиції для виконання операції введення/виведення: 

DWORD SetFilePointer( 

HANDLE hFile,    // ідентифікатор файла  

LONG lDistanceToMove,   // кількість байтів, на яку буде  

// пересунена поточна позиція  

PLONG lpDistanceToMoveHigh,  // адреса старшого слова, що містить 

// відстань для переміщення позиції  

DWORD dwMoveMethod);  // спосіб переміщення позиції 

 

Функція DWORD GetFileSize( 

HANDLE hFile,    // ідентифікатор файла 

LPDWORD lpFileSizeHigh);  // адреса старшого слова для розміру файла 

повертає молодше 32-розрядне слово 64-розрядного розміру файла з 

ідентифікатором hFile. Старше слово розміру файла записується в змінну типу 

DWORD, адреса якої передається функції через параметр lpFileSizeHigh. При 

помилці GetFileSize повертає -1 (INVALID_VALUE_HANDLE) 

Визначити атрибути файла можна за допомогою функції 

DWORD GetFileAttributes(LPCTSTR lpFileName); 

      Установити нові атрибути можна за допомогою функції  

BOOL SetFileAttributes( 

LPCTSTR lpFileName,   // адреса рядка шляхи до файлу  

DWORD dwFileAttributes);  // адреса слова з новими атрибутами 

Для копіювання файла використовується функція 

BOOL CopyFile( 

LPCTSTR lpExistingFileName,  // адреса шляху існуючого файла  

LPCTSTR lpNewFileName,   // адреса шляху копії файла 

BOOL bFailIfExists);    // прапор перезапису файла 

 

Для переміщення файла використовується функція 
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BOOL MoveFile( 

LPCTSTR lpExistingFileName,  // адреса шляху існуючого файла 

LPCTSTR lpNewFileName);   // адреса шляху копії файла 

 

Для видалення файлу використовується функція  

BOOL DeleteFile(LPCTSTR lpFileName); 

Для зміни поточного каталогу використовується функція 

BOOL SetCurrentDirectory(LPCTSTR lpszCurDir); 

Для створення каталогу використовується функція 

BOOL CreateDirectory(LPCTSTR lpPathName, // шлях до каталогу 

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes);  // дескриптор захисту 

Для видалення каталогу використовується функція 

BOOL RemoveDirectory(LPCTSTR lpszDir); 

Приклад 3. 

Консольний додаток CatFile.exe (Рисунок 2.3), що виконує конкатенацію 

2-х файлів (додавання вмісту другого файлу в кінець першого). Параметри 

передають в командному рядку: CatFile.exe [path]file1 [path]file2.  

Загальний алгоритм 

1. Отримати параметри командного рядка. 

2. Оскільки у file1 буде виконуватися запис, то зняти можливий атрибут 

«тільки для читання». 

3. Відкрити file1, отримати його розмір і переставити файловий покажчик 

в кінець файла 

4. Відкрити file2. 

5. Виконувати послідовне читання з file2 в буфер та запис з буфера в file1. 

6. Закрити файли. 

Особливості 

Очевидно, що під час виконання операцій читання/запису найбільш 

зручною кількістю байтів для обміну з дисковою підсистемою буде число, 

кратне одиниці розподілу дискового простору (кластера). Отже, і розмір буфера 
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в програмі треба визначати таким що дорівнює або кратним розміру кластера. 

Але цей розмір заздалегідь невідомий і до того ж може розрізнятися для різних 

томів. Можна визначити в секції неініціалізованих даних дуже великий буфер, а 

потім, після одержання розміру кластера, використовувати лише його частину. 

Але в цій програмі взагалі ніяких буферів під файлові операції не резервується, 

а необхідна пам'ять буде отримана динамічно за допомогою виклику 

VirtualAlloc після визначення розміру кластера того диска, на якому 

розташовано файл, до  якого буде виконуватися запис.  

; CatFile.inc 
include windows.inc 

include kernel32.inc 
include masm32.inc 
include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  kernel32.lib 
includelib  masm32.lib 
Main      PROTO 

.data? 
; Буфери для отримання і зберігання 1-го та 2-го параметрів командного рядка 

szFileName1   BYTE 128 dup(?) 
szFileName2   BYTE 128 dup(?) 
szFullFileName   BYTE 2*MAX_PATH dup(?) ; допоміжний буфер 

lpFilePart           LPTSTR ?  ; потрібна для GetFullPathName 

 

; Наступні 4 змінні є вихідними адресами для GetDiskFreeSpace 

nSectorsPerCluster      DWORD ?    ; кількість секторів у кластері 

nBytesPerSector         DWORD ?    ; кількість байт у секторі  
nNumberOfFreeClusters    DWORD ?    ; кількість вільних кластерів  

nTotalNumberOfClusters   DWORD ?    ; загальна кількість кластерів 

nVirtualMemorySize      DWORD ? ; для зберігання розміру та 

lpVirtualMemory       DWORD ? ; адреси буфера віртуальної пам’яті  

hFile1                 HANDLE ? ; хендли 1-го та 

hFile2                 HANDLE ? ; 2-го файла  
FileSizeHigh            DWORD ? ; тут буде зберігатися старше та молодше  

FileSizeLow             DWORD ? ; подвійне слово розміру 1-го файла 

NumberOfBytesRead      DWORD ? ; кількість прочитаних ReadFile 

NumberOfBytesToWrite     DWORD ? ; кількість записаних WriteFile 

 

; CatFile.asm  
.386 

.model flat, stdcall 
option casemap:none 

include CatFile.inc 
 

Рисунок 2.3 



 42 

.code 

start: 
      invoke Main 
      invoke ExitProcess,0 

 
Main proc 
; Намагаємося отримати 2-й параметр командного рядка в буфер szFileName2 

invoke GetCL,2, ADDR szFileName2 
; Функція GetCL повертає число 2, якщо зазначеного параметра не існує. У цьому випадку 

; фіксуємо порушення синтаксису командного рядка і завершуємо Main з повідомленням  

; "Can not get parametr 2" і кодом повернення 1. 

.if eax==2   
 invoke StdOut,$CTA0("Can not get parametr 2") 
   ret 

.endif 
; Аналогічно намагаємося отримати 1-й параметр командного рядка в буфер szFileName1 

invoke GetCL, 1, ADDR szFileName1 
.if eax==2 
 invoke StdOut,$CTA0("Can not get parametr 1") 

 ret 
.endif 
; Для визначення параметрів файлової системи того тому, на якому розташовано 1-й файл, 

; буде використовуватися функція GetDiskFreeSpace яка потребує як вхідний 

; параметр адресу рядка виду “буква імені тома:\”0. У командному рядку може бути  

; зазначено тільки ім’я файла, або ім’я файла з частковим шляхом. Для визначення букви  

; імені тому скористаємося функцією GetFullPathName, яка дозволяє за частковомим іменем  

; файла отримати його повне ім’я.  

lea ebx, szFullFileName 

.if byte ptr szFileName1[1]!=":" ; якщо в 1-му параметрі не повне ім’я  
; Отримати за адресою в реѓістрі EBX (в szFullFileName) повне ім’я файла 

     invoke GetFullPathName,ADDR szFileName1,\ 
        LENGTHOF szFullFileName,\ 

        ebx, ADDR lpFilePart 
     .if eax==0 
           invoke StdOut,$CTA0("Can't get full path name") 

           ret 
    .endif  
.else 
; Отримати за адресою в реѓістрі EBX 4 перші байти (“диск:\буква”) повного ім’я файла 

 push dword ptr szFileName1  

 pop [ebx] 
.endif 
mov byte ptr [ebx+3],0  ; привести до виду “диск:\”0 для GetDiskFreeSpace 

invoke GetDiskFreeSpace,ebx,\ ;  і отримати з її допомогою 

   ADDR nSectorsPerCluster,\ ; параметри файлової системи 

     ADDR nBytesPerSector,\ 
     ADDR nNumberOfFreeClusters,\ 

     ADDR nTotalNumberOfClusters 
 

Продовження рисунка 2.3 
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.if eax==0 

 invoke StdOut,$CTA0("Can not get file system structure") 
 ret 
.endif 
mov ebx,nSectorsPerCluster   ; уважаємо, що розмір кластера в байтах дорівнює 

; 512 байтів. Це відповідає дійсності для файлових систем усіх носіїв на які можна виконати  

; запис (перший файл - приймач) 

shl ebx,9            ; SectorsPerCluster*512 – розмір буфера читання/запису 

mov nVirtualMemorySize,ebx  ; зберігаємо для подальшого використання 
; Намагаємося отримати EBX=SectorsPerCluster*512 байтів віртуальної пам’яті  

invoke VirtualAlloc,NULL,ebx,MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE 
.if eax==NULL ; Якщо не вдалося – завершуємо програму 

 invoke StdOut,$CTA0("VirtualAlloc Error") 
     ret 
.else ; інакше зберігаємо адресу отриманого буфера для подальшого використання 

 mov lpVirtualMemory,eax  

.endif 
; До першого файла буде виконуватися запис. Перед цим необхідно зняти всі його атрибути, 

; які можуть цьому заважати – системний, прихований, тільки для читання. Спочатку  

; отримуємо атрибути 

invoke GetFileAttributes, ADDR szFileName1 
.if eax==0FFFFFFFFh ; якщо не вдалося 

      invoke StdOut, $CTA0("Can not get file attributes") 
      ret 
.elseif 
      and eax,0FFFFFFF8h ; --adv shr – зняти тільки три молодші біти 

; FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM                   equ 4h        

; FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN                   equ 2h 

; FILE_ATTRIBUTE_READONLY  equ 1h 

      invoke SetFileAttributes, ADDR szFileName1,eax ; і встановити нові 

.endif   
invoke CreateFile, ADDR szFileName1,\  ; Відкриваємо перший файл 

      GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,\ 

      NULL, NULL, OPEN_EXISTING, NULL, NULL  
.if eax== INVALID_HANDLE_VALUE ; якщо не вдалося 

 invoke StdOut,$CTA0("Can not open fist file") 
 ret 
.elseif 
 mov hFile1, eax   ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; Отримуємо розмір файла 

 invoke GetFileSize, eax, ADDR FileSizeHigh 
 mov  FileSizeLow, eax 
; І встановлюємо файловий покажчик у кінець файла (на FileSizeLow байт від початку) 

 invoke SetFilePointer,hFile1, eax, NULL, FILE_BEGIN 

.endif   
invoke CreateFile, ADDR szFileName2,\  ; Відкриваємо другий файл 

      GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,\ 
      NULL, NULL, OPEN_EXISTING, NULL, NULL 
 

Продовження рисунка 2.3 
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.if eax== INVALID_HANDLE_VALUE  ; якщо не вдалося 

 invoke StdOut,$CTA0("Can not open second file") 
 ret 

.elseif 
 mov hFile2, eax   ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

.endif 
       mov ebx,nVirtualMemorySize  ; в EBX – розмір буфера 

.REPEAT  
; читати з другого файла EBX байтів у буфер за адресою lpVirtualMemory 

 invoke ReadFile, hFile2, lpVirtualMemory,\ 
        ebx, ADDR NumberOfBytesRead, NULL 
; писати NumberOfBytesRead (не EBX!) байтів з буфера за адресою lpVirtualMemory  в  

; другий файл 

     invoke WriteFile,hFile1, lpVirtualMemory,\ 
        NumberOfBytesRead,\ 
          ADDR NumberOfBytesToWrite, NULL 
; Якщо намагатися прочитати з файла більше, ніж у ньому залишилось, ще непрочитаних 

; байтів, то в NumberOfBytesRead повертається дійсно прочитана кількість байтів, яка в  

; цьому випадку не співпадає з тією, що замовлялася 

.UNTIL dword ptr [NumberOfBytesRead]!=ebx 
; звільняємо віртуальну пам’ять і повертаємо її системі 

invoke VirtualFree,lpVirtualMemory,0,MEM_RELEASE   
invoke CloseHandle,hFile1 ; закриваємо перший  

invoke CloseHandle,hFile2 ; та другий файл 

ret 
Main endp 

end start 

Продовження рисунка 2.3 
 

 

1.5 Файли, що відображені в пам'ять 

Як і віртуальна пам'ять, відображувані на пам'ять файли дозволяють 

резервувати реѓіон адресного простору й передавати йому фізичну пам'ять. 

Розходження між цими механізмами полягає у тому, що в останньому випадку 

фізична пам'ять не виділяється зі сторінкового файла, а береться з файла, що 

вже перебуває на диску. Як тільки файл спроектовано в пам’ять, до нього 

можна звертатися так, начебто він цілком до неї завантажений.  

У процесі відображення адресного простору пам'ять не виділяється, а 

тільки резервується, і при цьому файли віртуальної пам'яті взагалі не 

використовують, тому що сторінки фраѓмента зв'язуються з відображуваним 

файлом. 
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Для файла відображеного в пам’ять, операційна система забезпечує 

тотожність умісту дискового файла й області пам'яті, на яку він відображений, 

виконуючи за необхідності операції читання й запису в дисковий файл (з 

буферизацією і кешуванням). 

Можна вказати два основні напрями використання файлів, що 

відображені у пам'ять: 

 доступ до файла даних, розміщеному на диску. Це дозволяє обійтися без 

операцій файлового введення/виведення й буферизації його вмісту; 

 поділу даних між декількома процесами, виконуваними на одній машині. 

Для використання файла, спроектованого в пам'ять, потрібно виконати 

три операції:  

 Створити або відкрити дисковий файл, що буде використовуватися як 

відображений в пам’ять;  

 Створити проекцію файла, щоб повідомити систему про розмір файла й 

спосіб доступу до нього. 

 Виконати відображення, указавши системі, як виконувати проекцію 

файлу в адресний простір процесу − цілком або частково. 

Робота з файлом, відображеним на пам'ять, виконується так само, як і з 

віртуальною пам'яттю (немовби це пам'ять, отримана за допомогою 

VirtualAlloc). Закінчивши роботу з відображеним у пам’ять файлом, потрібно 

виконати теж три операції:  

 Повідомити систему про скасування проектування на адресний простір 

процесу проекції файла. 

 Закрити проекцію файла. 

 Закрити файл. 

Для виконання всіх перерахованих вище операцій у програмному 

інтерфейсі Windows NT є відповідні засоби. Створення або відкриття дискового 

файлу виконують за допомогою функції CreateFile. Одержавши від функції 

CreateFile ідентифікатор, необхідно створити об'єкт «відображення файла». Для 
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створення відображення використовується функція CreateFileMapping, 

прототип якої наведений нижче: 

HANDLE CreateFileMapping( 

HANDLE hFile,            // ідентифікатор відображуваного файла  

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpFileMappingAttributes,  

// дескриптор захисту  

DWORD flProtect,            // захист для відображуваного файла 

DWORD dwMaximumSizeHigh,  // розмір файла (старше слово)  

DWORD dwMaximumSizeLow,   // розмір файла (молодше слово)  

LPCTSTR lpName);           // ім'я відображеного файла 

 

Одержавши від функції CreateFileMapping ідентифікатор «об'єкта 

відображення», необхідно виконати саме відображення, викликавши для цього 

функцію MapViewOfFile (або MapViewOfFileEx), прототип якої наведений 

нижче 

LPVOID MapViewOfFile( 

HANDLE hFileMappingObject,   // ідентифікатор відображення  

DWORD dwDesiredAccess,     // режим доступу  

DWORD dwFileOffsetHigh,    // зсув у файлі (старше слово)  

DWORD dwFileOffsetLow,     // зсув у файлі (молодше слово)  

DWORD dwNumberOfBytesToMap);// кількість відображуваних байтів 

У випадку успішного виконання відображення функція MapViewOfFile 

повертає адресу відображеної області пам'яті, при помилці вертається значення 

NULL (перевіряти обов'язково, запис/читання за нульовою адресою − 

виключення!). 

Якщо створене відображення більше не потрібно, його слід  скасувати за 

допомогою функції BOOL UnmapViewOfFile(LPVOID lpBaseAddress); 

Через єдиний параметр цієї функції необхідно передати адресу області 

відображення, отриману від функцій MapViewOfFile. Далі слід закрити 
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ідентифікатори відображення файла й файла, отримані при виклику 

CreateFileMapping і CreateFile. 

Основні прийоми при роботі з файлами, що відображуються в пам'ять, 

продемонструємо в наступному прикладі. 

Приклад 4 

Консольний додаток CopyMMF.exe (Рисунок 2.4), що копіює один файл в 

інший, відображенням файла на пам’ять. Параметри передаються в командному 

рядку: CopyMMF.exe [path]file1 [path]file2 

Загальний алгоритм 

1. Отримати параметри командного рядка. 

2. Відкрити file1. 

3. Отримати розмір file1 для визначення розміру відображення файла на 

пам’ять. 

4. Створити проекцію file1. 

5. Виконати повне відображення file1 у пам’ять. 

6. Створити file2. 

7. Створити проекцію file2 тим же самим розміром, що і для file1 (це копія). 

8. Виконати повне відображення file2 у пам’ять. 

9. Переслати дані з області пам’яті, в яку відображено file1, до області 

пам’яті, в яку відображено file2. 

10. Скасувати відображення і закрити проекції обох файлів, закрити файли. 

; Файл CopyMMF.inc  
include windows.inc 

include kernel32.inc 
include masm32.inc 
include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  kernel32.lib 
includelib  masm32.lib 
Main      PROTO 

.data? 
szFileName  db MAX_PATH dup (?) ; буфер для параметра командного рядка 

hFile1          HANDLE ? ; хендл першого файлу  

hFile2          HANDLE ? ; хендл другого файлу 

 

Рисунок 2.4 
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FileSizeHigh       DWORD ? ; старше та молодше подвійне слово 

FileSizeLow      DWORD ? ;  64-бітного розміру файла/відображення файла 

hMemFile1      HANDLE ? ; хендл відображення першого файла 

hMemFile2      HANDLE ? ; хендл відображення другого файла 
hMem1         HANDLE ? ; адреса проекції першого файла 

hMem2         HANDLE ? ; адреса проекції другого файла 

 

; Файл CopyMMF.asm 
.386 

.model flat, stdcall 
option casemap:none 
include CopyMMF.inc 

.data 
; Це повідомлення для користувача про синтаксис командного рядка данної програми 

szUserMessage        db "Copying of one file in another using MMF",10,13 
; Тут буде розміщено динамічно отримане ім’я програмного файла 

szThisModuleName     db MAX_PATH dup (0)  
szCommandLine  db " [path]file1 [path]file2",10,13,0 
szFileError          db "Cannot open file " 

.code 
start: invoke Main 
       invoke ExitProcess,0 

Main proc 
LOCAL Buffer[MAX_PATH]:BYTE ; локальний буфер 

; Намагаємося отримати 2-й параметр командного рядка в буфер  Buffer 

invoke GetCL,2, ADDR Buffer 
.if eax==2 ; якщо не вдалося, готуємось вивести повідомлення користувачеві 

; Ім’я програмного файла може бути змінено користувачем, тому в даних програми ми не  

; будемо його жорстко фіксувати. Отримаємо фактичне ім’я програмного файла, яке буде 

; на час її виконання і будемо його використовувати під час формування повідомлення. 

; Оскільки 2-го параметра немає, Buffer нам уже не потрібний. Скористаемося ним для  

; отримання імені програмного файла 

  lea esi,Buffer   
; цей буфер є частиною повідомлення користувачеві. Тут буде дійсне ім’я прорамного файла 

  lea edi,szThisModuleName  
; Отримуємо нульовий параметр командного рядка – повне ім’я програмного файла 

  invoke GetCL,0,esi 
; Повне ім’я нам не потрібно. Витягаємо з повного імені власне ім’я. 

  invoke NameFromPath,esi,edi 
  invoke StrLen,edi  ; отримуємо довжину імені 

  lea edi,[edi+eax]  ; переставляємо EDI в кінець рядка 
  lea esi,szCommandLine ; готуємося до пересилання рядка szCommandLine 

  invoke StrLen,esi  ; завдовжки 

  mov ecx,eax   ; ECX байтів  

  inc ecx    ; у кінець рядка szThisModuleName 

  rep movsb    ; і пересилаємо завершуючи формування повідомлення 

  invoke StdOut,ADDR szUserMessage ; яке виводимо на консоль 
  ret     ; помилки в параметрах – на вихід 

.endif 

Продовження рисунка 2.4 
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xor ebx,ebx ; отримуємо нульове значення в реѓістрі EBX 

; У наступних викликах функцій нам дуже часто доведеться використовувати як 

; параметри виклику число нуль (NULL). Код команди push <реѓістр> однобайтовий, а код  

; команди push <число> як мінімум двобайтовий (залежить від розрядності числа). 

; Використання реѓістра ЕВХ замість NULL дозволить зменшити розмір коду програми 

; Намагаємося отримати 1-й параметр командного рядка. Якщо нам уже вдалося отримати 

; 2-й, то тут результат не перевіряємо. 

invoke GetCL, 1, ADDR szFileName 
  invoke CreateFile, ADDR szFileName,\  ; відкриваємо 1-й файл (існуючий) 

   GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, ebx, ebx, \ 

   OPEN_EXISTING, ebx,  ebx  
  .if eax== INVALID_HANDLE_VALUE ; якщо не вдалося 

   invoke StdOut,ADDR szFileError ; повідомлення 
   invoke StdOut,ADDR szFileName ; і вихід 

    ret 

  .elseif 
    mov hFile1, eax   ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; Для того щоб визначити розмір проекції файла, отримуємо його розмір 

    invoke GetFileSize, eax, ADDR FileSizeHigh 
    mov    FileSizeLow, eax 
; Створюємо відображення. Уважаємо що розмір файла не перевищує 4 Гбайти 

    invoke CreateFileMapping, hFile1, ebx, \ 
     PAGE_READWRITE, ebx, FileSizeLow, ebx 
    mov hMemFile1, eax ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; і виконуємо відображення файла в пам’ять  

    invoke MapViewOfFile, eax, FILE_MAP_READ, ebx, ebx, ebx 
    mov hMem1,eax ; зберігаємо адресу відображення для подальшого використання 

    mov esi,eax  ; і відразу заносимо її до ESI, готуючись до використання MOVS 

  .endif   
    invoke CreateFile, ADDR Buffer,\ ; створюємо (або відкриваємо) 2-й файл 

   GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, ebx, ebx,\ 
   OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, ebx 
  mov hFile2, eax   ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; створюємо відображення другого файла. Це буде копія першого – той самий розмір 

invoke CreateFileMapping, hFile2, ebx, PAGE_READWRITE,\ 
ebx, FileSizeLow, ebx 

  mov hMemFile2, eax ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; і виконуємо відображення другого файла в пам’ять 

  invoke MapViewOfFile, eax, FILE_MAP_WRITE, ebx, ebx, FileSizeLow 
  mov hMem2,eax ; зберігаємо адресу відображення для подальшого використання 

  mov edi, eax  ; і відразу заносимо її до EDI, готуючись до використання MOVS 

  mov ecx, FileSizeLow ; Кількість байтів для пересилання. Будемо використовувати  

  shr ecx, 2   ;  «довгу» MOVSD замість MOVSB – ділимо ЕСХ на 4 

  rep movsd   ; і пересилаємо подвійними словами 
  mov ecx, FileSizeLow ; Поновлюємо залишок  

  and ecx, 3   ; від ділення на 4 

  rep movsb   ; і «досилаємо» те, що залишилось 

   

Продовження рисунка 2.4 
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invoke UnmapViewOfFile, hMem1  ; Знімаємо 

  invoke UnmapViewOfFile, hMem2  ; відображення 

  invoke CloseHandle, hMemFile1  ; закриваємо 

  invoke CloseHandle, hMemFile2  ; хендли відображень 
  invoke CloseHandle, hFile1   ;  і файлів 

  invoke CloseHandle, hFile2    
ret       ; усе! 

Main endp 
end start 

Продовження рисунка 2.4 

 

1.6 Завдання до практичного заняття 

Розробити консольний додаток Windows NT, який виконує функції, 

аналогічно до функцій утиліт командного інтерфейсу ОС. Додаток має 

отримувати параметри з командного рядка. Призначення, назву програмного 

файла та перелік параметрів згідно з номером варіанта наведено в таблиці 2.1. 

Для визначення номера варіанта потрібно перевести номер залікової книжки 

або студентського квитка у двійкову систему числення, виділити чотири 

молодших біти (b3b2b1b0) і скористатися таблицею 2.1. У квадратних дужках [] 

зазначено необов’язкові параметри, тобто такі, які можуть як задаватися, так і 

бути відсутніми. Дії додатка при відсутності деяких параметрів зазначено в 

варіанті завдання.  Символ “|” в описі синтаксису використання програми 

означає виключне АБО.  

Таблиця 2.1 

Біти 

b3b2b1b0 

Розробити, налагодити і протестувати консольний додаток 

Windows, що виконує: 

0000 Копіювання файлів  

cp [диск:\][шлях\]ім’я файла [диск:\][шлях\] [/y] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Якщо опція /у відсутня, то додаток виконує запит перед 

перезаписом уже існуючих файлів, інакше перезапис виконується 

без жодних попереджень. Якщо місцезнаходження копій файлів 
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відсутнє, то копіювання виконується у поточний каталог. 

0001 Копіювання файлів і/або каталогів 

cpext [диск:\][шлях\]ім’я файла|ім’я каталогу [диск:\][шлях\] [/y] 

Аналогічно до вищенаведеної команди ср, але якщо як ориѓінал 

зазначено ім’я каталогу, то виконується копіювання всього 

каталогу (разом з підкаталогами).  

0010 Видалення файлів 

rm [диск:\][шлях\] ім’я файла|ім’я каталогу [/a] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Якщо опція /а відсутня, то додаток виконує запит перед 

видаленням файлів з атрибутами “системний”, ”схований”, ”тільки 

для читання”, а інакше  видалення виконується без жодних 

попереджень. Якщо як параметр зазначено ім’я каталогу, то 

виконується видалення файлів каталогу без підкаталогів. 

0011 Видалення файлів/каталогів 

rmext [диск:\][шлях\] ім’я файла|ім’я каталогу [/r] 

В іменах дозволяється використовувати символи “*” та “?”. Якщо 

опція /r відсутня, а як параметр зазначено каталог, то додаток 

виконує видалення файлів каталогу без підкаталогів. Якщо опція /r 

присутня, то в імені не дозволяється використовувати символи “*” 

та “?”, першим параметром у цьому випадку може бути тільки ім’я 

каталогу і додаток виконує видалення файлів каталогу разом з  

підкаталогами.  

0100 Перегляд вмісту каталогу 

lst [диск:\][шлях\][ім’я файла |ім’я каталогу] [/l] [/f] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Якщо опція /l присутня, то формується повний лістінг каталогу, 
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інакше тільки імена файлів/каталогів. Якщо опція /f наявна, то 

ім’я, зазначене в першому параметрі, може бути тільки ім’ям 

каталогу. У цьому випадку додаток дозволяє переглянуту вміст не 

тільки зазначеного каталогу, а і всіх його підкаталогів, їх 

підкаталогів і.т.д. Якщо параметр відсутній, то за замовчуванням 

ним виступає поточний каталог. 

0101 Перейменування файлів 

rn  [диск:\][шлях\]ім’я   нове ім’я [/d] 

В іменах дозволяється використовувати символи “*” та “?”. Якщо 

опція /d відсутня, то додаток виконує перейменування файлів, 

інакше файли іѓноруються і виконується перейменування лише 

каталогів. 

0110 Переміщення файлів 

mv  [диск:\][шлях\] ім’я  [диск:\] [шлях\] [/d] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Якщо опція /d відсутня, то додаток виконує переміщення тільки 

файлів, інакше виконується переміщення каталогів разом з 

підкаталогами. Якщо другий параметр відсутній, то за 

замовчуванням ним виступає поточний каталог. 

0111 Порівняння файлів 

cmp  [диск:\][шлях\]ім’я [диск:\][шлях\]ім’я 

Якщо ім’я належить файлу, то додаток виконує побайтове 

порівняння вмісту 2-х файлів, інакше виконується порівняння 

каталогів за вмістом. Якщо другий параметр відсутній, то першим 

параметром може бути тільки ім’я каталогу, який порівнюється за 

змістом з поточним. 
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1000 Перегляд вмісту файлів 

dview [диск:\][шлях\] ім’я  [/а | /h] 

В іменах дозволяється використовувати символи “*” та “?”. Якщо 

зазначена опція /a, то додаток вважає файли текстовими. Якщо 

зазначена опція /h, то перегляд виконується в 16-му вигляді. За 

відсутності обох опцій ім’я може бути тільки іменем каталогу, в 

якому не можуть використовуватися символи “*” та “?”, і у цьому 

випадку додаток дозволяє переглянуту вміст зазначеного каталогу. 

1001 Зміна / перегляд атрибутів 

fattr [диск:\][шлях\] ім’я [+|- h] [+|- r] [+|- a] 

В іменах дозволяється використовувати символи “*” та “?”. Якщо 

всі опції  [+|-h] [+|-r] [+|-a] відсутні, то додаток просто виводить 

атрибути зазначених файлів/каталогів, інакше встановлює їм (+) 

або знімає (-) атрибути прихований (h), тільки для читання (r) та 

архівний (a). 

1010 Пошук ланцюгів байтів 

grep [диск:\][шлях\] ім’я файла  ключ  [/s] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Якщо опція /s наявна, то додаток вважає файли текстовими і 

виконує відображення на екрані рядків, що містять підрядок 

“ключ”, інакше тільки повідомляє про номери байтів з яких 

починається ланцюжок “ключ”, що у цьому випадку вважається 

записом числа у 16-й системі. 

1011 Конкатенація файлів 

cat [диск:\][шлях\]ім’я файла1 [диск:\][шлях\]ім’я файла2          

[[диск:\][шлях\][ім’я файла3]]  […]  [[диск:\][шлях\]] [ім’я файла] 

В іменах файлів не дозволяється використовувати символи “*” та 
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“?”. Додаток виконує конкатенацію всіх зазначених файлів в 

останній файл, який вважається вихідним. Якщо зазначено тільки 

один файл, то його вміст виводиться на екран. Якщо зазначено 

тільки два файли, то додаток просто виконує копіювання. 

1100 Синхронизація каталогів 

sync [диск:\] [шлях\] ім’я файла  [[диск:\]шлях\ ім’я файла [/d] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Додаток виконує синхронізацію каталогів, тобто копіювання 

зазначених у першому параметрі файлів в каталог, зазначений в 

другому параметрі, та навпаки. Якщо файл, що підлягає 

копіюванню з одного каталогу в інший, в ньому вже існує, то дію 

програми визначає опція /d. Якщо опцію /d зазначено, то 

копіювання виконується лише за умови того, що існуючий файл 

старіший. 

1101 Обмін місцезнаходженням 

xchg [диск:\][шлях\] ім’я [[диск:\]шлях\ ім’я 

В іменах дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Додаток виконує переміщення файлів/каталогів, зазначених у 

першому параметрі, у каталог, зазначений в другому параметрі, та 

навпаки. 

1110 Оновлення каталогу 

fresh [диск:\][шлях\]ім’я файла  [диск:\][шлях\]ім’я файлу] [/s] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Додаток виконує копіювання файлів, зазначених у першому 

параметрі, у каталог, зазначений в другому параметрі, у разі, якщо 

приймач має дату оновлення, старішу, ніж джерело. Якщо опція /s 

наявна, то копіювання файлів виконується завжди за умови, що 
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джерело має розмір більший ніж приймач. Якщо параметр 

відсутній, то за замовчуванням ним виступає поточний каталог. 

1111 Видалення дублікатів файлів 

cld [диск:\][шлях\]ім’я файла  [диск:\]шлях\  [/d] 

В іменах файлів дозволяється використовувати символи “*” та “?”. 

Додаток виконує видалення файлів, зазначених у першому 

параметрі, якщо вони є в каталозі, зазначеному в другому 

параметрі, й там мають новішу дату оновлення. Якщо опція /d 

наявна, то файли, зазначені в першому параметрі, видаляють,  

незважаючи на їх дату оновлення в каталозі, зазначеному в 

другому параметрі. 

 

1.7 Завдання до самостійної роботи 

Питання,  які  студент має опрацювати самостійно 

1. Асинхронні операції з файлами: 

 Структура OVERLAPPED. 

 Блокування ділянки файла. 

 Розблокування заблокованих раніше ділянок. 

 Функції ReadFileEx і WriteFileEx 

2. Області пам'яті, що розподіляються динамічно,  (купи - heaps): 

 Стандартна купа процесу. Додаткові купи в процесі. 

 Створення додаткової купи. 

 Виділення блока пам'яті з купи. 

 Зміна розміру блока пам'яті з купи. 

 Звільнення блока пам'яті з купи. 

 Знищення купи. 

3. Когерентність файлів, що відображені на пам'ять. 

Література: [11, розділ 5; 4, глава 18, с. 461-468; 4, глава 18, с. 438-439; 7, 

глава 7, с. 395]. 
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3 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 
 

КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

ПРОЦЕСИ ТА ПОТОКИ  

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ 

Практичне заняття має на меті продемонструвати: 

 Методи отримання інформації про стан системи засобами Win API. 

 Методи отримання інформації про стан системи засобами Native API. 

 

1.1 Одержання інформації про потоки й процеси 

Далі ми розглянемо три способи одержання інформації про процеси й 

потоки: 

 З використанням засобів так званого інтерфейсу ToolHelp32, що 

надаються кодом модуля kernel32.dll. 

 З використанням засобів офіційно документованих у MSDN 

налагоджувальних інтерфейсів, що надаються кодом модулів psapi.dll, 

dbghelp.dll і imagehlp.dll. 

 З використанням засобів офіційно не документованого Microsoft 

інтерфейсу Native API через бібліотеку ntdll.dll. 

 

1.1.1 Інтерфейс ToolHelp32 

Інтерфейс ToolHelp32, що надається кодом модуля kernel32.dll і відомий 

ще з часів Windows 95 «випав» з програмного інтерфейсу Windows NT 4.0, але 

знову був «відновлений у правах», починаючи з Windows 2000 Professional.  

Оскільки кількість і стан процесів, потоків, модулів і куп у системі 

постійно змінюється, то під час опису Toolhelp32-функцій оперують таким 

поняттям, як Snapshot (знімок, фотографія), під яким мають на увазі 
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інформацію про стан об'єктів системи, зафіксовану в певний момент часу. 

Прикладом Snapshot може слугувати аварійний дамп пам'яті, що створюється 

під час краху ОС. При помилках коду, що виконується в режимі ядра, 

з'являється так званий BSOD (Blue Screen Of Death) і його оброблювач виконує 

запис до файла аварійного дампа вмісту (всієї) оперативної пам'яті.  

Для одержання знімка стану об'єктів системи використовується функція 

CreateToolhelp32Snapshot(DWORD dwFlags, 

    DWORD th32ProcessID); 

Параметр dwFlags указує, яку інформацію необхідно включити до знімка:  

TH32CS_SNAPHEAPLIST  = 1  - включити до знімка список куп  

TH32CS_SNAPPROCESS   = 2   - включити до знімка список процесів 

TH32CS_SNAPTHREAD    = 4   - включити до знімка список потоків 

TH32CS_SNAPMODULE    = 8  - включити до знімка список модулів 

TH32CS_SNAPALL   = 15  - включити до знімка все перераховане вище 

Через th32ProcessID передається PID процесу, для якого буде зроблено 

знімок. Цей параметр використовують тільки з  dwFlags, що дорівнює 

TH32CS_SNAPHEAPLIST, TH32CS_SNAPMODULE і TH32CS_SNAPALL (для 

поточного процесу він має бути 0), у комбінації з іншими значеннями dwFlags 

він іѓнорується й до знімка включається інформація про всі процеси (усі потоки 

усіх процесів). Функція повертає хэндл поточного знімка або -1 

(INVAID_VALUE_HANDLE), якщо виклик не вдався. 

Подальший витяг зі знімка процесів потрібної інформації нагадує пошук  

файлів за допомогою FindFirstFile і FindNextFile. Для одержання інформації про 

процеси використовується пара функцій 

Process32First(HANDLE hSnapshot, LPPROCESSENTRY32W lppe); 

Process32Next(HANDLE hSnapshot, LPPROCESSENTRY32 lppe); 
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Обидві функції при успішному завершенні (TRUE) заповнюють 

структуру 

PROCESSENTRY32 STRUCT 

dwSize                   DWORD ? ; розмір цієї структури 

cntUsage                 DWORD ? ; лічильник посилань на процес 

th32ProcessID           DWORD ? ; PID 

th32DefaultHeapID   DWORD ? ; ID купи процесу за замовчуванням 

th32ModuleID            DWORD ? ; MID 

cntThreads              DWORD ? ; кількість потоків 

th32ParentProcessID DWORD ? ; PID процесу, що создали цей процес 

pcPriClassBase          DWORD ? ; базовий пріоритет 

dwFlags                  DWORD ?  

szExeFile                db MAX_PATH dup(?) ; ім'я модуля образу процесу 

PROCESSENTRY32 ENDS 

Обидві функції мають ANSI- і UNICODE-варіанти й по різному 

трактують поле szExeFile структури PROCESSENTRY32. 

Аналогічно до вище розглянутого, для витягу зі знімка потоків потрібної 

інформації використовується пара функцій Thread32First/Thread32Next, що 

заповнюють структуру  

THREADENTRY32 STRUCT 

    dwSize                 DWORD ? 

    cntUsage              DWORD ? 

    th32ThreadID          DWORD ? 

    th32OwnerProcessID   DWORD ? 

    tpBasePri             DWORD ? 

    tpDeltaPri            DWORD ? 

    dwFlags               DWORD ? 

THREADENTRY32 ENDS 
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Призначення всіх полів цієї структури за винятком поля dwFlags 

здаються цілком очевидним (за необхідності варто звернутися до довідкової 

документації по Win API). 

Для витягу зі знімка модулів потрібної інформації використовується пара 

функцій Module32First/Module32Next, що заповнюють структуру  

MODULEENTRY32 STRUCT 

    dwSize            DWORD ? 

    th32ModuleID    DWORD ? 

    th32ProcessID    DWORD ? 

    GlblcntUsage      DWORD ? 

    ProccntUsage      DWORD ? 

    modBaseAddr    DWORD ? 

    modBaseSize     DWORD ? 

    hModule           DWORD ? 

    szModule          db MAX_MODULE_NAME32+1 dup(?) 

    szExePath         db MAX_PATH dup(?) 

MODULEENTRY32 ENDS 

Для витягу зі знімка куп потрібної інформації використовується пара 

функцій Heap32ListFirst/Heap32ListNext , що заповнюють структуру 

HEAPENTRY32 STRUCT 

    dwSize            DWORD ? 

    hHandle           DWORD ? 

    dwAddress         DWORD ? 

    dwBlockSize      DWORD ? 

    dwFlags           DWORD ? 

    dwLockCount  DWORD ? 

    dwResvd           DWORD ? 

    th32ProcessID  DWORD ? 

    th32HeapID       DWORD ? 
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HEAPENTRY32 ENDS 

Приклад 1 

Консольний додаток ProcessView.exe (Рисунок 3.1), що відображає 

системний номер (PID), ім'я образу, кількість потоків і базовий пріоритет усіх 

існуючих у системі процесів з використанням засобів інтерфейсу ToolHelp32. 

PID Thread Priority Process name 
0         2             0      [System Process] 
4         62           8      System 
676     3             11    smss.exe 
736     13           13    csrss.exe 
764     21           13    winlogon.exe 
808     16           9      services.exe 
820     17           9      lsass.exe 
1004   15           8      svchost.exe 
………………………………………………. 
3288   1             8     ProcessView.exe 
Press Ctrl-C to exit 

 

;Файл ProcessView.Inc 
include  windows.inc 

include  masm32.inc 
include  kernel32.inc 
include  user32.inc 

includelib  kernel32.lib 
includelib  user32.lib 

includelib  masm32.lib 
include C:\MASM32\MACROS\strings.mac 
  

Main PROTO 
.data 
; Заголовок таблиці 

szTitle    db " PID Thread Priority Process name",10,13,0 
.data? 
; У цьому рядку буде формуватися інформація про окремий процес 

ProcInfoLine         db  78  dup (?) 
hSnapshot      HANDLE ?   ; хендл знімка 

; Структура в якій буде повертатися інформація про процеси системи 

ProcessInfo      PROCESSENTRY32  <?> 
  

;Файл ProcessView.Asm 
.386 

.model flat, stdcall 
option casemap :none 

include ProcessView.inc 
 

Рисунок 3.1 
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.code 

start: 
  invoke Main 
  invoke  ExitProcess, eax 

Main    proc   
.WHILE (TRUE) ; нескінченний цикл до примусового завершення по Ctrl-C  

invoke ClearScreen ; очистити консоль від попередньої інформації 

invoke StdOut, ADDR szTitle ; виведення назв стовпців таблиці 

; зробити знімок стану процесів в системі 

invoke  CreateToolhelp32Snapshot, TH32CS_SNAPPROCESS, NULL 
mov   hSnapshot, eax ; зберегти хендл знімка для подальшого використання 

; заповнити перше поле структури PROCESSENTRY32 

mov   ProcessInfo.dwSize, sizeof ProcessInfo 
; Намагаємося вилучити зі знімку інформацію про перший процес 

invoke  Process32First, hSnapshot, ADDR ProcessInfo 
; Виклик Process32First повертає не нуль у разі успіху. Цей код повернення використовуємо 

; як передумову входу до циклу. При цьому в структурі PROCESSENTRY32 буде  

; знаходитися інформація про корінь усіх процесів в системі – процес System 

.while  eax!=0 
 lea edi,ProcInfoLine ; в EDI – адреса початку ряка з інформацією про процес 

; Чистимо цей буфер від інформації про попередній процес, заповнюючи пробілами. 

 invoke RtlFillMemory,edi,LENGTHOF ProcInfoLine,20h  
 mov ebx,ProcessInfo.th32ProcessID ; в ЕВХ – PID процесу 

 invoke dwtoa, ebx, edi    ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi     ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h   ; на пробіл 

 mov ebx,ProcessInfo.cntThreads  ; в ЕВХ – кількість потоків 
 lea edi,[edi+6]     ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi    ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi     ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h   ; на пробіл 

 mov ebx,ProcessInfo.pcPriClassBase ; в ЕВХ – базовий пріоритет 

 lea edi,[edi+9]     ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi    ; перетворюємо на символьний 
 invoke lstrlen,edi     ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h   ; на пробіл 

 lea edi,[edi+6]    ; зміщуємося на наступну позицію 

 lea esi, ProcessInfo.szExeFile  ; в ESI  – адреса рядка з іменем образу 

 invoke lstrlen, esi    ; визначаємо  

 mov ebx,eax    ; кількість символів 
 inc ebx      ; для копіювання 

 invoke lstrcpyn,edi,esi,ebx  ; і копіюємо 

 mov dword ptr [edi+ ebx-1],0D0Ah ; завершуємо керуючими символами 

 invoke StdOut, ADDR ProcInfoLine  ; і виводимо на консоль 

; Намагаємося знайти в знімку наступний процесс 

   invoke  Process32Next, hSnapshot, ADDR ProcessInfo 
; Код повернення Process32Next у разі невдачи дорівнює 0 і він перерве виконання циклу 

.endw 

 

Продовження рисунка 3.1 
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; Ми обробили лише один знімок. Повідомлення користувачеві про спосіб завершення 

; програми, оскільки інших крім примусового, в ній не передбачено 

invoke StdOut,$CTA0("Press Ctrl-C to exit") 
; Призупиняємо виконання програми (головного потоку) на 3 секунди (3000 мс) 

invoke Sleep,3000 
; І знову починаємо новий цикл з отримання знімка стану процесів системи  

.ENDW 
invoke  CloseHandle, hSnapshot ; закрити хендл знімку 

ret      ; усе! 

Main    endp   
end start 

Продовження рисунка 3.1 

 

1.1.2 Налагоджувальний інтерфейс PSAPI 

Замість зниклого у Windows NT 4.0 інтерфейсу ToolHelp32 для неї в 

складі пакета Win SDK поширювався налагоджувальний інтерфейс, надаваний 

кодом модуля psapi.dll, який потім було включено до складу Microsoft 

Windows 2000, Windows XP, і Windows Server 2003. Абревіатура PSAPI 

розшифровується як Process Status Application Programming Interface – 

прикладний програмний інтерфейс стану процесу. До його складу входять 

функції, що надають прикладним програмам різноманітну системну 

інформацію про процеси, драйвери пристроїв, програмні модулі, використання 

пам'яті, відображених на пам'ять файлах. 

Дві інші налагоджувальні бібліотеки imagehlp.dll і dbghelp.dll містять 

набір функцій для аналізу й обробки файлів формату РЕ й до нашої поточної 

теми мають віддалене відношення. Обидві бібліотеки експортують подібні 

набори функций, і їхня відмінність полягає у кількості й складі функцій, а 

також у тому, що Microsoft дозволила включати dbghelp.dll до комплекту 

поставки додатків сторонніх розроблювачів. Бібліотеки imagehlp.dll і dbghelp.dll 

включено до складу Microsoft Windows 2000, Windows XP, і Windows 

Server 2003. Бібліотека dbghelp.dll часто переробляється, і свіжу версію можна 

взяти за адресою http://www.microsoft.com/ddk/debugging (входить до складу 

Microsoft Debugging Tools for Windows).  

Що ж стосується практичного використання інтерфейсу, надаваного 

кодом модуля psapi.dll, то обмежимося двома цитатами: 

http://www.microsoft.com/ddk/debugging
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«Для мене залишається загадкою, чому Microsoft займається поширенням 

настільки безладно зробленої бібліотеки» (Свен Шрайбер, [8], с. 67) 

«Хочу також зазначити, що дуже багато адміністративних утиліт 

Microsoft замість функцій psapi.dll використовують виклик Native API 

NtQuerySystemInformation, то чому б не застосувати аналогічний підхід у своїх 

власних продуктах?» (Свен Шрайбер, [8], с. 70). 

Практичне використання функцій PSAPI не набагато простіше, ніж 

використання аналогічної функції Native API. У цьому, здається, вони 

програють Toolhelp32-функціям, можливостей яких цілком достатньо для 

розв’язання завдань, що  зустрічаються найбільш часто. Дослухаємося поради 

класика й перейдемо до розгляду можливостей Native API. 

 

1.1.3 Програмний інтерфейс ядра Windows (інтерфейс Native API) 

Під час розгляду можливостей, надаваних Win32 API kernel32.dll, 

неважко помітити, що вони є, по суті, програмним інтерфейсом виконавчої 

системи Windows, тому що дозволяють розв’язувати ті ж самі завдання, які 

закріплено за виконавчою системою − керування пам'яттю, процесами й 

потоками, введення/виведення і взаємодія між процесами. Оскільки виконавча 

система це сукупність компонентів, що виконуються в режимі ядра, а всі 

системні DLL виконуються у режимі користувача, то має існувати інтерфейс 

між режимом користувача і режимом ядра.  

Під інтерфейсом Win32 API заховано «рідний» (native) API для Windows 

NT, який реалізує контрольований виклик системних сервісів, що виконуються 

у режимі ядра. Код системних сервісів (API ядра) реалізовано в ntoskrnl.exe і, 

загалом кажучи, не призначено для безпосереднього використання 

користувальницькими програмами. Зовнішню інтерфейсну частину Native API 

користувальницького режиму реалізовано в модулі ntdll.dll, основне завдання 

якого полягає в наданні додаткам користувача доступу до певної підмножини 

функцій ядра через клієнтські DLL або сервер підсистеми Win32. Модуль 
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Ntdll.dll надає коду користувальницького режиму точки входу до «рідного» 

API. Більшість входів до «рідного» API є заглушками, які просто передають 

керування режиму ядра шляхом ѓенерації програмного виключення.  

Використання в програмах режиму користувача викликів Native API 

супроводжується деякими проблемами, пов'язаними між собою. Перша 

проблема − це не документованість цього інтерфейсу в MSDN і, як наслідок, 

відсутність необхідних заголовних файлів і бібліотек. Тут на допомогу 

приходить DDK, але й у ньому документовано далеко не все.  

Друга проблема пов'язана з першою, але вона більше серйозна − 

реалізація ніде не документованих Native API функцій може варіюватися від 

однієї версії Windows NT до іншої, або навіть із виходом чергового пакета 

оновлень для однієї й цієї самої версії ОС. Деякі Native API функції досить 

стабільні й навряд чи зміняться в майбутньому, але, проте, варто мати на увазі, 

що програма, що використовує виклики Native API, може мати проблеми у 

середовищі різних версій Windows NT.  

Хоча DDK і знімає проблему відсутності заголовних файлів і бібліотек, 

але відразу породжує нову − неможливість спільного використання у програмах 

заголовних файлів SDK і DDK унаслідок їхньої несумісності. Це, загалом 

кажучи, стосується С, що ж стосується асемблера, то «рідних» заголовних 

файлів для нього взагалі ніколи не існувало − DDK для Windows NT 

орієнтований винятково на С (але не на С++). Проте й у випадку асемблера, й у 

випадку С вихід існує − це створення власних заголовних файлів.  

Для С можна скористатися файлом Свена Шрайбера w2k_def.h зразка 

2000 року, який розміщується на CD диску, що супроводжує книгу [8]. Що ж 

стосується асемблера, то на сайті http://wasm.ru можна знайти Kernel Mode 

Driver Development Kit for MASM32 programmers (KMDKit) – набір заголовних 

й бібліотечних файлів і корисні інструменти для розроблення драйверів режиму 

ядра (і програмування з використанням Native API) на асемблері. У плані 

сумісності з заголовними файлами SDK заголовні файли KMDKit мають більш-

http://wasm.ru/
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менш пристойний вигляд (зважаючи на те, що вони взагалі-то теж не для цього 

призначені). Правда, для складання наведеного далі прикладу, усе-таки 

довелося закоментувати 4 рядки в ntdll.inc і скопіювати з ntddk.inc описи 4-х 

структур. 

Для одержання будь-якої системної інформації засобами Native API 

використовується функція NtQuerySystemInformation. Вона частково 

документована в MSDN Library Visual Studio .Net 2003. Для будь-якої версії 

Windows NT перехідником на неї у третьому кільці є функція 

ZwQuerySystemInformation, експортована ntdll.dll. Що ж стосується Windows 

XP SP2, то у ній ntdll.dll експортує цілих три імені: 

NtQuerySystemInformation/ZwQuerySystemInformation/RtlGetNativeSystemInform

ation. За кожним з них можна викликати NtQuerySystemInformation з 

ntoskrnl.exe. Щоб лінкувати з іменами, відмінними від 

ZwQuerySystemInformation, потрібний ntdll.lib зі складу Microsoft® Windows® 

Driver Development Kit for Windows Server 2003 (3790). Усі три ідентифікатори 

вказують на той самий код. 

Прототип ZwQuerySystemInformation має вигляд  

        NTSTATUS ZwQuerySystemInformation( 

                IN SYSTEM_INFORMATION_CLASS SystemInformationClass, 

                IN OUT PVOID SystemInformation, 

                IN ULONG SystemInformationLength, 

                OUT PULONG ReturnLength OPTIONAL ); 

Опис цієї функції й всіх її вхідних параметрів і вихідних структур, що 

залежать від вхідного значення SystemInformationClass у [2] займає 46 сторінок, 

і тут ми лише короко торкнемося цього. 

SystemInformationClass - інформаційний клас, що визначає тип 

запитуваної системної інформації.  

SystemInformation - це покажчик на результуючий (приймаючий) буфер, 

тобто той, до якого буде записано інформацію, що повертається функцією. 
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SystemInformationLength - розмір  результуючого буфера. Оскільки 

частина інформаційних класів визначають динамічну інформацію, тобто ту, яка 

щомиті змінюються (процеси, потоки, модулі, пам'ять), то цілком логічне 

запитання: «Звідки ж я можу знати розмір буфера під інформацію, яку хочу 

одержати й обсяг якої мене, може бути, у першу чергу й цікавить?». Відповісти 

на це питання дозволяє наступний параметр.  

ReturnLength - необов'язковий (OPTIONAL) параметр, що являє собою 

покажчик на змінну, котра одержує кількість байтів, фактично повернутих у 

буфері при успішному виклику (STATUS_SUCCESS = 0). Якщо така 

інформація не потрібна, то цей покажчик має бути порожнім (NULL = 0). У 

випадку помилки є подвійне тлумачення параметра ReturnLength.  

Гаррі Неббет у [2] стверджує, що якщо значення SystemInformationLength 

занадто мале, щоб повністю вмістити обсяг інформації, що повертається, то 

зазвичай ця змінна встановлюється в 0, за винятком випадків із двома 

інформаційними класами  SystemCallCounts (6) і SystemModuleInformation (11). 

У цих випадках значення ReturnLength установлюється таким, що дорівнює 

кількості байтів, необхідних для розміщення інформації, яка повертається. 

В MSDN описано лише деякі з інформаційних класів і для усіх них 

вказано, що у випадку помилки значення ReturnLength установлюється таким, 

що дорівнює кількості байтів, необхідних для розміщення інформації, яка 

повертається. 

Запуск під налагоджувачем у Windows XP SP2 розглянутого нижче 

прикладу схиляє у бік тлумачення MSDN. Якщо розмір буфера недостатній при 

виклику для інформаційного класу SystemProcessesAndThreadsInformation, то 

функція повертає STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH, і у цьому випадку 

ReturnLength дійсно встановлюється таким, що дорівнює кількості байтів, 

необхідних для розміщення інформації, яка повертається. 
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Приклад 2 

Консольний додаток ZwProcessView.exe (Рисунок 3.2), що відображає 

системний номер (PID), ім'я образу, кількість потоків і базовий пріоритет усіх 

існуючих у системі процесів у тому самому вигляді, як і додаток попереднього 

прикладу, але з використанням  Native API ZwQuerySystemInformation. 

Під час виклику з параметром SystemInformationClass, що дорівнює 

SystemProcessesAndThreadsInformation результат повертається до масиву 

структур типу SYSTEM_PROCESSES (див. заголовний файл нижче). Поле 

NextEntryDelta кожного елемента масиву містить зсув від початку цього 

елемента до початку наступного. Нульове значення NextEntryDelta указує на те, 

що поточний елемент є останнім у масиві. Інформація про потоки у цьому 

прикладі хоча й надходить, але не обробляється. 

Файл ZwProcessView.Inc 
include windows.inc 
include user32.inc 
include kernel32.inc 

include masm32.inc 
; Файли *.inc зі складу Kernel Mode Driver Development Kit for MASM32 programmers  

; (KMDKit) скопіювані в «рідний» для MAM32 каталог файлів заголовків 

include ntdll.inc 
include native.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  
includelib  user32.lib 

includelib  kernel32.lib 
includelib  masm32.lib 
; Файли *.lib зі складу KMDKit скопійовані в «рідний» для MAM32 каталог lib-файлів 

includelib ntdll.lib   
Main      PROTO 
; далі йде опис структур,  через які ZwQuerySystemInformation при виклику з параметром  

; SystemInformationClass рівним SystemProcessesAndThreadsInformation повертає потрібну 

; нам інформацію. Ключовою серед них для нас є структура SYSTEM_PROCESSES. Усі  

; інші використовуються у ній. Частина потрібних нам структур (LARGE_INTEGER,  

; UNICODE_STRING) описано в ntdll.inc та native.inc 

VM_COUNTERS STRUCT 
PeakVirtualSize    DWORD ? 

VirtualSize     DWORD ?  
PageFaultCount    DWORD ? 

 PeakWorkingSetSize   DWORD ? 

 

Рисунок 3.2 
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 WorkingSetSize    DWORD ? 

 QuotaPeakPagedPoolUsage  DWORD ?  
 QuotaPagedPoolUsage   DWORD ?  
 QuotaPeakNonPagedPoolUsage DWORD ?  

 QuotaNonPagedPoolUsage  DWORD ?  
 PagefileUsage    DWORD ?  
 PeakPagefileUsage   DWORD ?  

VM_COUNTERS ENDS 
IO_COUNTERS STRUCT   
 ReadOperationCount LARGE_INTEGER <> ; 00h 

 WriteOperationCount LARGE_INTEGER <> ; 08h 
 OtherOperationCount LARGE_INTEGER <> ; 10h 
 ReadTransferCount LARGE_INTEGER <> ; 18h 

 WriteTransferCount LARGE_INTEGER <> ; 20h 
 OtherTransferCount LARGE_INTEGER <> ; 28h 

IO_COUNTERS ENDS 
CLIENT_ID STRUCT  
 UniqueProcess  HANDLE ? 

 UniqueThread  HANDLE ? 
CLIENT_ID ENDS 
SYSTEM_THREADS STRUC 

ThreadKernelTime   LARGE_INTEGER <> 
ThreadUserTime    LARGE_INTEGER <> 
ThreadCreateTime   LARGE_INTEGER <> 

WaitTime     ULONG ? 
StartAddress    PVOID ? 
ClientId     CLIENT_ID <> 

Priority     DWORD ? 
ThreadBasePriority   DWORD ? 
ContextSwitchCount   ULONG ? 

State      DWORD ?  
WaitReason    DWORD ?  
SYSTEM_THREADS ENDS 

SYSTEM_PROCESSES STRUC 
NextEntryDelta   ULONG ? 

ThreadCount   ULONG ? 
Reserved1    ULONG 6 dup  (?) 
CreateTime    LARGE_INTEGER <> 

UserTime    LARGE_INTEGER <> 
KernelTime    LARGE_INTEGER <> 
ProcessName   UNICODE_STRING <> 

BasePriority   DWORD ? 
ProcessId    ULONG ? 
InheritedFromProcessId ULONG ? 

HandleCount   ULONG ? 
Reserved2    ULONG 2 dup (?) 
VmCounters   VM_COUNTERS <> 
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IoCounters    IO_COUNTERS <>    
Threads    SYSTEM_THREADS <> 
SYSTEM_PROCESSES ENDS 

.data 
; Рядок з назвами стовпчиків таблиці 

szTitle   BYTE "PID   Thread Priority Process name",10,13,0 
.data? 
nOutLength  DWORD ? ; вихідний для ZwQuerySystemInformation 

lpVirtualMemory  DWORD ? ; для зберігання адреси буфера віртуальної пам’яті  
; у цьому буфері буде формуватися рядок перед виведенням на консоль 

ProcInfoLine        db  78  dup (?) 

;Файл ZwProcessView.Asm 
.386 
.model flat, stdcall 

option casemap:none 
include ZwProcessView.Inc 
.code 

start: 
invoke Main 
invoke ExitProcess,0 

Main proc 
.WHILE (TRUE) ; нескінченний цикл до примусового завершення по Ctrl-C  

invoke ClearScreen ; очистити консоль від попередньої інформації 
invoke StdOut,ADDR szTitle ; виведення назв стовпців таблиці 

; Намагаємося викликати ZwQuerySystemInformation зі свідомо малим розміром вихідного 

; буфера (SIZEOF lpVirtualMemory=4 байти). У цьому випадку виклик завершиться невдало, 

; але в змінній nOutLength ми отримаємо потрібний для ZwQuerySystemInformation розмір 

invoke ZwQuerySystemInformation,\ 
 SystemProcessesAndThreadsInformation,\ 

 ADDR lpVirtualMemory,\ 
 SIZEOF lpVirtualMemory,\ 
 ADDR nOutLength 
; Швидко резервуємо та виділяємо потрібну кількість віртуальної пам’яті  

invoke VirtualAlloc,0,nOutLength,MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE 
; Зберігаємо надану адресу віртуальної пам’яті для подальших потреб 

mov lpVirtualMemory,eax 
; Повторний виклик ZwQuerySystemInformation з новим розміром вихідного буфера 

invoke ZwQuerySystemInformation,\ 
 SystemProcessesAndThreadsInformation,\ 

 lpVirtualMemory,\ 
 nOutLength,\ 
 ADDR nOutLength 
; Тут не перевіряємо результат виклику, хоча теоретично інформація про процеси в системі 

; за час, що минув з першого виклику ZwQuerySystemInformation, могла змінитися і буфер 

; знову буде малий. 

mov esi,lpVirtualMemory 

 

Продовження рисунка 3.2 
 



 70 

; Директива assume тут використовується як аналог оператора -> C. Такий запис позначає, 

; що тепер число в реѓістрі ESI буде сприйматися транслятором як базова адреса початку 

 ; розміщення у пам’яті  структури SYSTEM_PROCESSES 

assume esi:PTR SYSTEM_PROCESSES 
.WHILE [esi].NextEntryDelta!=0 ; цикл за всіма елементами масиву структур 

 add esi,[esi].NextEntryDelta ; зразу зміщуємся на наступний елемент 

; перший відповідає процесу System, і нас не цікавить 

 lea edi,ProcInfoLine ; в EDI – адреса початку рядка з інформацією про процес 

; Чистимо цей буфер від інформації про попередній процес, заповнюючи пробілами 

 invoke RtlFillMemory,edi,LENGTHOF ProcInfoLine,20h 
 mov ebx,[esi].ProcessId ; в ЕВХ – PID процесу 

 invoke dwtoa, ebx, edi  ; перетворюємо на символьний 
 invoke lstrlen,edi   ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h ; на пробіл 

 mov ebx,[esi].ThreadCount ; в ЕВХ – кількість потоків 

 lea edi,[edi+8]   ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi  ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi  ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h ; на пробіл 
 mov ebx,[esi].BasePriority ; в ЕВХ – базовий пріоритет 

 lea edi,[edi+8]   ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi   ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi   ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h ; на пробіл 

 lea edi,[edi+6]   ; зміщуємося на наступну позицію 

; Код ядра працює виключно в Unicode. Ім’я образу процесу подано структурою 

; UNICODE_STRING поле _Length якої містить довжину Unicode-рядка у байтах (не  

; символах), а поле Buffer містить покажчик на Unicode-рядок. Перед виведенням на  

; консоль потрібно виконати відповідні перетворення 

movzx ecx,word ptr [esi].ProcessName._Length  ; в ЕСХ – довжина в байтах 

shr ecx,1 ; в ЕСХ – довжина у символах  

inc ecx ; кінцевий подвійний 0 

 mov ebx,[esi].ProcessName.Buffer ; в ЕВХ – адреса початку 

; Перетворюємо Unicode-рядок, що починається з адреси в ЕВХ завдовжки ЕСХ символів 

; в OEM-кодову сторінку в буфер за адресою в EDI завдовжки 38h  

invoke WideCharToMultiByte,CP_OEMCP,NULL, ebx,eсx,edi,38h,NULL,NULL 
 invoke lstrlen,edi    ; визначити довжину рядка  

 mov dword ptr [edi+eax],0A0Dh ; для запису в кінець керуючих кодів і 0 

 invoke StdOut, ADDR ProcInfoLine ; вивести на консоль 

.ENDW 
assume esi:nothing 
; звільнити більше не потрібну віртуальну пам’ять  

invoke VirtualFree,lpVirtualMemory,nOutLength,MEM_DECOMMIT 
invoke StdOut,$CTA0("Press Ctrl-C to exit") 
invoke Sleep,5000 ; пауза 5 секунд 

.ENDW   ; і починаємо все знову 

ret 

Main endp 
end start 

Продовження рисунка 3.2 



 71 

1.2 Завдання до практичного заняття 

Для визначення номеру варіанта потрібно перевести номер залікової 

книжки або студентського квитка у двійкову систему числення, виділити три 

молодшиі біти (b2b1b0) і скористатися таблицею 3.1.  

Таблиця 3.1 

Біти 

b2b1b0 

Розробити, налагодити і протестувати додаток Windows, який: 

000 визначає процес, що використовує найбільше віртуальної пам’яті 

001 визначає процес з найбільшою кількістю потоків 

010 визначає «найстаріший» процес у системі 

011 визначає процес з найбільшим загальним часом роботи всіх 

потоків у режимі ядра 

100 визначає процес, що використовує найбільше ресурсів 

сторінкового файла 

101 визначає процес з найбільшою кількістю відкритих дескрипторів 

110 визначає всі процеси з пріоритетами реального часу 

111 визначає стартові адреси всіх потоків усіх процесів у системі 

 

 

1.3 Завдання до самостійної роботи 

Питання,  які  студент має опрацювати самостійно 

Планування потоків: 

 Стан потоків. 

 Сценарії планування. 

Література: [7, розділ 6, с. 352-356, с. 362-366] 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАВДАНЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ 

Виконання практичних завдань як і самостійної роботи проводиться 

студентом в позааудиторний час і дозволяє йому підвищити загальний бал, що 

враховується при проведені модульного та семестрового контролю. 

За результатами виконання практичних завдань студент складає звіт за 

формою звіту з лабораторної роботи який повинен містити такі складові 

1. Назва і мета практичного завдання. 

2. Результати (за необхідності у вигляді Screenshot), отримані під час 

виконання завдання. 

3. Повний вихідний текст усіх файлів проектів з їх детальними 

коментарями. 

Максимальна кількість балів за кожне практичне завдання дорівнює 3 

бали. Залік з виконання практичного завдання студент одержує після співбесіди 

з викладачем, у ході якого він повинен обґрунтувати вибір алгоритму 

розв’язання задачі, дати вичерпні пояснення за змістом звіту з виконання 

практичного завдання. 

За результатами самостійної роботи студент складає звіт у формі 

реферату який повинен містити детальний огляд кожного запропонованого для 

самостійної роботи питання. Припускається оформлювати звіт за результатами 

самостійної роботи у вигляді розділу звіту з виконання практичного завдання. 

Максимальна кількість балів за кожну самостійну роботу дорівнює 1 бал. 

Залік з виконання самостійної роботи студент одержує після співбесіди з 

викладачем, у ході якого він повинен продемонструвати теоретичні знання з 

кожного запропонованого для самостійної роботи  питання, надати відповіді на 

додаткові питання викладача з теми питання. 

Підсумкові бали оцінки виконання практичних завдань з навчальної 

дисципліни розраховуються з цілої частини від попередньо обчисленого числа 

Sp = Tp*Mp/Kp/3+0.5, де Tp – сума оцінок всіх практичних завданнь, Kp – 
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загальна кількість практичних завдань, Mp – максимальна кількість балів на цей 

вид контролю, що передбачена в робочій навчальній програмі дисципліни. 

Підсумкові бали оцінки самостійної роботи з навчальної дисципліни 

розраховуються з цілої частини від попередньо обчисленого числа Ss = 

Ts*Ms/Ks+0.5, де Ts – сума оцінок всіх питань самостійної роботи, Ks – кількість 

питань самостійної роботи, Ms – максимальна кількість балів на цей вид 

контролю, що передбачена в робочій навчальній програмі дисципліни. 

Підсумкові бали отримані студентом за виконання практичних завдань і 

самостійної роботи Sp і Ss додаються до суми балів за всі види навчальної 

діяльності студентами в шкалі оцінювання ECTS  

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового  

проекту (роботи), практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 
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