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ВСТУП 

 

Самостійна робота студентів сприяє закріпленню та розширенню 

теоретичних знань з навчальної дисципліни «Системне програмування» які 

студенти отримують у лекційному матеріалі та закріплює практичні навички 

отримані при виконанні лабораторних робіт. 

Мета навчальної дисципліни «Системне програмування» полягає у вивченні 

основ організації обчислювальних процесів у комп’ютерах на апаратному рівні; 

розуміння принципів, покладених в основу функціонування комп’ютерів та їх 

програмних засобів; розподілу функцій та організації взаємодії поміж 

програмним та апаратним забезпеченням. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Системне програмування» є 

набуття практичних навичок застосування засобів розробки і програмної 

реалізації елементів системних програм. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

– знати:  

задачі та засоби системного програмування; архітектуру та систему команд 

процесорів Intel64/AMD64; принципи трансляції, дизасемблювання та від 

лагодження програм; методи використання програмних бібліотек та основи 

модульного програмування; методи оптимізації програм;  

– уміти: 

  розробляти типові елементи системних програм, програмуючи роботу з 

таблицями, словниками, інформаційними базами; розробляти стандартні функції 

мов програмування, застосовуючи зв’язки між різними мовами програмування; 

організовувати роботу з математичним співпроцесором, виконувати 

налагодження програм з метою пошуку, ідентифікації, виявлення та усунення 

помилок з використанням систем налагодження. 

  Дисципліна забезпечує формування наступних компетенцій (Z – загальна,   

P – спеціальна) та досягнення програмних результатів навчання (N): 

  Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



 

  Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями як в колективі, так 

і самостійно. 

  Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

  Z4. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

  Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

  Z11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

  P2. Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для 

розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення. 

  P3. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем та мереж. 

  P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів. 

  P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати 

прийняті рішення. 

  Р19. Здатність організовувати міжмодульні взаємодії та взаємодії з 

бібліотеками середовища програмування. Програмувати взаємодію з 

апаратурою. Організовувати низькорівневий та високорівневий ввід/вивід. 

Керувати пам’яттю, файлами, процесами, пристроями введення-виведення.   

  N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.  

  N6. Знати особливості побудови системного програмного забезпечення, а 

також загальних принципів організації та функціонування операційних систем.  

  N7. Знати принципи програмування, засоби сучасних мов програмування, 

основних структур даних.  

  N17. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії.  

  N22. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення.  



 

  N23. Володіти методами та технологіями розробки та оцінювання 

алгоритмів.  

  N24. Володіти основами програмування. Визначати для вирішення задачі 

технологію програмування, мову, систему програмування, інструментальне 

середовище. Виконувати розробку коду програми.  

  N28. Здійснювати аналіз вимог користувача, розробляти специфікацію 

програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію. Застосовувати та 

створювати компоненти багаторазового використання. Здійснювати модульне та 

комплексне тестування програмного забезпечення.  

  N32. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення. 

Окрім годин, що надаються студентам для підготовки до лабораторних 

робіт, виконання завдань практичних занять, складання звітів з виконання 

лабораторних робіт та завдань практичних занять дані методичні вказівки 

передбачають самостійне опрацювання трьох тем, які не розглядаються на 

аудиторних заняттях. 

За результатами виконання самостійної роботи цих методичних вказівок 

студент складає звіт, зміст якого зазначений у відповідному розділі методичних 

вказівок. 

Бали за виконання самостійної роботи цих методичних вказівок студент 

одержує після співбесіди з викладачем, у ході якого він повинен 

продемонструвати набуті теоретичні знання з теми самостійної роботи і 

практичні навички отримані під час виконання завдань самостійної роботи.  
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

 Перелік тем та загальний погодинний розклад самостійної роботи 

студентів з курсу «Системне програмування» наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Програмна модель мікропроцесорів Intel64/AMD64 

1.  Задачі і засоби системного програмування 2 

2.  Програмна модель мікропроцесорів Intel64 /AMD64 4 

3.  Способи адресації операндів машинних команд 2 

4.  Система команд процесору 22 

Змістовий модуль 2. Розробка елементів системних програм 

5.  Обробка структурованих типів даних 16 

6.  Процедурне програмування 8 

7.  Модульне програмування 16 

8.  Макрозасоби Microsoft Macro Assembler 20 

9.  Програмування математичного співпроцесора 32 

10.  Програмування розширення MMX/XMM 20 

 Усього  142 

 

Теми 1–7 в таблиці 1 враховують години, що надаються студентам для 

підготовки до лабораторних робіт та складання звітів з виконання лабораторних 

робіт. 

Теми 8–10 в таблиці 1 не розглядаються на аудиторних заняттях і 

передбачають самостійне опрацювання студентом.  

 

 



8 

 

2 ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

 

Тема. Макрозасоби Microsoft Macro Assembler 

Мета: набуття практичних навичок розробки програм з використанням 

макрозасобів пакета MASM. 

Питання,  які  студент має опрацювати самостійно 

1. Текстові макро. 

2. Макровизначення. 

3. Вбудовані макрофункції @SizeStr, @InStr, @CatStr, @SubStr. 

4. Рядкові оператори SIZESTR, INSTR, CATSTR, SUBSTR. 

5. Макроблоки повторення FOR, FORC, REPEAT, WHILE. 

6. Оператори співвідношення EQ, NE, LT, LE, GT, GE. 

7. Логічні оператори NOT, AND, OR, XOR. 

8. Директиви умовної трансляції IF/IFE, IFDEF/IFDNDEF, IFB/IFNB, 

IFIDN/IFDIF, IFIDNI/IFDIFI. 

9. Директиви умовної генерації помилок .ERRE, .ERRNZ, .ERRDEF, 

.ERRNDEF, .ERRB, .ERRNB, .ERRDIF, .ERRDIFI, .ERRIDNI. 

Питання для самоконтролю 

1. Які переваги і недоліки багаторазового виклику процедури порівняно з 

багаторазовим викликом макровизначення? 

2.  У яких випадках у макровизначенні виникає необхідність використання 

директиви LOCAL? 

3. Чи можна у макровизначенні використовувати безіменні мітки @@? 

4. Чим відрізняється макропроцедура від макрофункції? 

5. У чому обмеження використання текстових макро? 

6. Що поверне макрофункція? 

MyMacro MACRO 

mov eax,-1 

EXITM <eax> 



9 

ENDM 

7. Зазначити правильний виклик макровизначення: 

MemCopy MACRO Source,Destination,NumBytes 

mov ecx,NumBytes 

mov esi,Source 

mov edi,Destination 

rep movsb 

ENDM 

8. Написати макрофункцію, яка засобами препроцесора обчислить 

значення виразу cxbxa  2
 (a, b, c, x передаються як параметри 

макрофункції), а також навести приклад виклику цієї макрофункції. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Визначити номер свого варіанта завдання. Для цього необхідно 

перевести номер залікової книжки або студентського квитка у двійкову систему 

числення bn-1,…,b1,b0, відокремити молодші біти і скористатися таблицею 2. 

2. Написати програму, яка дозволить розв’язати поставлену задачу для 

одновимірного масиву з N  чисел розміром байт, слово, подвійне слово з 

використанням єдиного макровизначення. 

Таблиця 2 

Номер варіанта 

b4b3b2b1b0 
Завдання 

00000 Визначити максимальний елемент масиву 

00001 Визначити мінімальний елемент масиву 

00010 Визначити суму квадратів елементів масиву 

00011 Визначити суму елементів масиву 

00100 Виконати поелементне додавання двох масивів 

00101 Виконати поелементне множення двох масивів 

00110 Виконати поелементне ділення двох масивів 
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Продовження таблиці 2 

00111 Упорядкувати за убуванням елементи масиву 

01000 Упорядкувати за зростанням елементи масиву 

01001 Визначити середнє арифметичне елементів масиву 

01010 Визначити суму квадратів негативних елементів масиву 

01011 Визначити кількість від’ємних елементів масиву 

01100 Визначити кількість елементів масиву, що дорівнюють 0 

01101 Визначити суму елементів масиву з парними індексами 

01110 Визначити кількість ненульових елементів масиву 

01111 Визначити суму від’ємних елементів масиву 

10000 Визначити індекси від’ємних елементів масиву 

10001 Визначити індекси елементів масиву, що дорівнюють 0 

10010 
Визначити кількість нульових елементів масиву з парними 

індексами 

10011 
Визначити середнє арифметичне позитивних елементів 

масиву 

10100 
Визначити середнє арифметичне негативних елементів 

масиву 

10101 
Визначити середнє арифметичне елементів масиву з парними 

індексами 

10110 Визначити суму індексів від’ємних елементів масиву 

10111 
Визначити суму від’ємних елементів масиву з парними 

індексами 

11000 
Визначити середнє арифметичне додатних елементів масиву 

з парними індексами 

11001 
Визначити різницю сум квадратів додатних і від’ємних 

елементів масиву 
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Продовження таблиці 2 

11010 
Визначити різницю кількості додатних і від’ємних елементів 

масиву 

11011 
Замінити від’ємні елементи масиву їх абсолютними 

значеннями 

11100 
Визначити суму елементів, які знаходяться між мінімальним 

та максимальним елементами масиву 

11101 
Визначити кількість нульових елементів, які знаходяться між 

мінімальним та максимальним елементами масиву 

11110 
Визначити суму позитивних елементів, які знаходяться між 

мінімальним та максимальним елементами масиву 

11111 
Визначити суму квадратів різниць кожного елемента масиву 

з їх середнім арифметичним значенням 

 

Приклади програмування 

Приклад 1. Наступний приклад демонструє використання деяких 

макрозаcобів на прикладі задачі обробки одновимірного масиву. Додаток 

SumaMacro використовує чотири різні макровизначення для знаходження 

добутку елементів одновимірного масиву з елементами розміром в байт, слово і 

подвійне слово. 

Файл SumaMacro.inc 

; Допоміжні макровизначення загального призначення 

; Такі краще зберігати в окремому файлі 

pushl MACRO list:VARARG  

 FOR operand,<list> 

  push operand  

 ENDM 

ENDM 

popl MACRO list:VARARG  

 FOR operand,<list> 
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  pop operand  

 ENDM 

ENDM 

SumArray1 MACRO Name,bwd,reg1,reg2 

LOCAL next 

 push ecx 

 push esi 

 push eax 

 xor ebx,ebx 

 mov ecx,LENGTHOF Name 

 lea esi,Name 

next: lods&bwd 

 add reg1,reg2 

 loop next 

 pop eax 

 pop esi 

 pop ecx 

ENDM 

SumArray2 MACRO Name,bwd,plus 

LOCAL next 

 FOR Register,<eax,ecx,esi> 

  push Register 

 ENDM 

 xor ebx,ebx 

 mov ecx,LENGTHOF Name 

 lea esi,Name 

next: lods&bwd 

 plus 

 loop next 

 FOR Register,<esi,ecx,eax> 
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  pop Register 

 ENDM 

ENDM 

SumArray3 MACRO Name,sum,type 

LOCAL next 

 FORC r,cda 

  push e&r&x 

 ENDM 

 xor sum,sum 

 mov ecx,LENGTHOF Name 

 lea edx,Name 

next: add sum, type ptr [edx] 

 add edx,SIZE Name 

 loop next 

 FORC r,adc 

  pop e&r&x 

 ENDM 

ENDM 

SumArray4 MACRO Name 

LOCAL next 

 IFB <Name> 

  ECHO Array name required 

  .ERR 

 ENDIF 

 IFNDEF Name 

  ECHO &Name not defined 

  .ERR 

 ENDIF 

 pushl eax,ecx,esi 

 xor ebx,ebx 
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 mov ecx,SIZEOF Name / SIZE Name 

 lea esi,Name 

next: 

 IF SIZE Name EQ 1 

  lodsb 

  add bl,al 

 ELSEIF SIZE Name EQ 2 

  lodsw 

  add bx,ax 

 ELSEIF SIZE Name EQ 4 

  lodsd 

  add ebx,eax 

 ELSE 

  .ERR 

 ENDIF 

 loop next 

 popl esi,ecx,eax 

ENDM 

Файл SumaMacro.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

include SumaMacro.inc 

.data 

ByteArray  db 1,2,3,4,5 

WordArray  dw 1,2,3,4,5 

DWordArray dd 1,2,3,4,5 

.code 

start: 

 SumArray1 ByteArray,b,bl,al 

 SumArray1 WordArray,w,bx,ax 
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 SumArray1 DWordArray,d,ebx,eax 

 SumArray2 ByteArray,b,<add bl,al> 

 SumArray2 WordArray,w,<add bx,ax> 

 SumArray2 DWordArray,d,<add ebx,eax> 

 SumArray3 ByteArray,bl,byte 

 SumArray3 WordArray,bx,word 

 SumArray3 DWordArray,ebx,dword 

 SumArray4 ByteArray 

 SumArray4 WordArray 

 SumArray4 DWordArray  

 ret 

end start 

Зміст звіту 

Звіт з цієї самостійної роботи має містити такі складові. 

1. Тема самостійної роботи. 

2. Відповіді на питання для самоконтролю. 

3. Результати (за необхідності у вигляді Screenshot), отримані унаслідок 

виконання завдання до самостійної роботи.   

4. Повний вихідний текст усіх файлів проекту розробленого додатка для 

виконання завдання до самостійної роботи з його детальними коментарями. 

Література: [1, 2, 3, 5, 7, 6, 9]. 

 

Тема. Програмування математичного співпроцесора 

Мета: набуття практичних навичок використання команд математичного 

співпроцесора. 

 

Питання,  які  студент має опрацювати самостійно 

1. Програмна модель математичного співпроцесора. 

2. Типи даних математичного співпроцесора. 

3. Склад і призначення регістрів математичного співпроцесора. 
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4. Система команд математичного співпроцесора: 

4.1. Команди управління F[N]INIT, F[N]STSW, FSTCW/FNSTCW, 

FCLEX/FNCLEX, FSTENV/FNSTENV, FSAVE/FNSAVE, FRSTOR, 

FINCSTP/FDECSTP, FFREE; 

4.2. Команди пересилання і обміну: 

4.2.1. Команди завантаження FLD, FILD, FBLD; 

4.2.2. Команди вивантаження FST/FSTP, FIST/FISTP, FBSTP; 

4.2.3. Команда обміну FXCH; 

4.2.4. Команди умовного пересилання FCMOVB, FCMOVNB, 

FCMOVE, FCMOVNE, FCMOVBE, FCMOVNBE, FCMOVU, FCMOVNU. 

4.3. Базові арифметичні команди: 

4.3.1. Додавання FADD, FIADD, FADDP; 

4.3.2. Віднімання FSUB, FISUB, FSUBR, FISUBR, FSUBP, FSUBPR; 

4.3.3. Множення FMUL, FIMUL, FMULP; 

4.3.4. Ділення  FDIV, FIDIV, FDIVR, FIDIVR, FDIVP, FDIVRP; 

4.3.5. Допоміжні FABS, FCHS, FSQRT, FRNDINT, FXTRACT, 

FPREM, FPREM1. 

4.4. Команди обчислення трансцендентних функцій: 

4.4.1. Тригонометричних функцій FSIN, FCOS, FSINCOS, FPTAN; 

4.4.2. Логарифмів FYL2X, FYL2XP1; 

4.4.3. Ступенів F2XM, FSCALE. 

4.5. Команди завантаження констант FLDZ, FLD1, FLDPI, FLDL2T, 

FLDL2E, FLDLG2, FLDLN2; 

4.6. Команди порівняння і аналізу даних FCOM, FCOMP, FCOMPP, 

FICOM, FICOMP, FCOMI, FCOMIP, FTST. 

Тест для самоконтролю 

1. Який тип даних не підтримує математичний співпроцесор: 

а) 16-бітне ціле число; 

б) коротке 32-бітне дійсне число; 

в) не упаковане дійсне BCD-число; 
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г) негативний нуль? 

2. Який тип даних не підтримує математичний співпроцесор:  

а) 48-бітне ціле число; 

б) довге 64-бітне дійсне число; 

в) упаковане ціле BCD-число; 

г) позитивна і негативна нескінченність? 

3. Який тип даних не підтримує математичний співпроцесор:  

а) 64-бітне довге ціле число; 

б) розширене 80-бітне дійсне число; 

в) упаковане 128-бітне дійсне число; 

г) сигнальне не число SNAN? 

4. Який тип даних не підтримує математичний співпроцесор:  

а) розширене 80-бітне довге ціле число; 

б) розширене 80-бітне дійсне число; 

в) денормалізоване дійсне число; 

г) тихе не число QNAN? 

5. Який тип даних не підтримує математичний співпроцесор:  

а) 64-бітне довге ціле число; 

б) розширене 80-бітне дійсне число; 

в) упаковане 80-бітне ціле BCD-число; 

г) тихе не сигнальне число QNSAN? 

6. Регістр тегів співпроцесора (TR, Tag Register) надає інформацію про: 

а) вміст регістрів стеку співпроцесора; 

б) положення верхівки стеку співпроцесора; 

в) поточний стан співпроцесора; 

г) замасковані виключення співпроцесора. 

7. Положення верхівки стеку математичного співпроцесора: 

а) у будь-який момент часу жорстко зв’язане з регістром R0; 

б) визначається значенням поля TOP  регістру слова стану SWR; 

в) визначається значенням поля PС регістру управління CWR; 
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г) визначається значенням відповідних бітів регістру тегів TR. 

8. Виникнення різних виключних ситуацій математичного співпроцесора 

фіксується: 

а) установленням відповідної виключенню комбінації прапорців C0, 

C1, C2, C3 в SWR; 

б) установленням в одиничне значення прапорців SF і C1 в SWR; 

в) установленням в одиничне значення одного з шести молодших 

бітів SWR; 

г) установленням в одиничне значення одного з шести молодших 

бітів CWR. 

9. Зазначити неправильне твердження щодо виключень співпроцесора: 

а) для маскування виключень використовуються молодші шість бітів 

CWR; 

б) виключення арифметики з плаваючою комою (#MF) генерується 

тільки при встановленому біті ES; 

в) замасковані виключення обробляються самим математичним 

співпроцесором; 

г) виникнення замаскованого виключення встановлює одиничне 

значення біту ES в регістрі SWR. 

10. При виникненні виключення арифметики з плаваючою комою в 

регістрі OR зберігається: 

а) 11 молодших біт машинного коду команди, яка виконувалась на 

момент виникнення виключення; 

б) адреса команди, яка виконувалась на момент виникнення 

виключення; 

в) адреса операнда у пам’яті команди, яка виконувалась на момент 

виникнення виключення; 

г) значення верхівки стеку співпроцесора на момент виникнення 

виключення. 
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11. При виникненні виключення арифметики з плаваючою комою в 

регістрі DPR зберігається: 

а) 11 молодших біт машинного коду команди, яка виконувалась на 

момент виникнення виключення; 

б) адреса команди, яка виконувалась на момент виникнення 

виключення; 

в) адреса операнда у пам’яті команди, яка виконувалась на момент 

виникнення виключення; 

г) значення верхівки стеку співпроцесора на момент виникнення 

виключення. 

12. При виникненні виключення арифметики з плаваючою комою в 

регістрі IPR зберігається: 

а) 11 молодших біт машинного коду команди, яка виконувалась на 

момент виникнення виключення; 

б) адреса команди, яка виконувалась на момент виникнення 

виключення; 

в) адреса операнда у пам’яті команди, яка виконувалась на момент 

виникнення виключення; 

г) значення верхівки стеку співпроцесора на момент виникнення 

виключення. 

13. Обробка математичним співпроцесором замаскованих виключень 

полягає у тому, що він: 

а) звільняє верхівку стеку і встановлює в одиничне значення 

відповідне поле регістру тегів; 

б) встановлює в одиницю біти PM, UM, OM, ZM, DM, IM регістру 

CWR; 

в) в залежності від ситуації, розміщує в регістрах стеку одне із 

спеціальних числових значень; 

г) в залежності від ситуації, встановлює певну комбінацію бітів C0–

C3 і виконує реініціалізацію. 
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14. Поле RC регістра CWR математичного співпроцесора: 

а) керує режимом округлення; 

б) визначає точність обчислень; 

в) визначає напрямок зростання стеку; 

г) містить код останнього виключення. 

15. Поле PC регістра CWR математичного співпроцесору 

а) керує режимом округлення; 

б) визначає точність обчислень; 

в) визначає напрямок зростання стеку; 

г) містить код останнього виключення. 

16. Різниця команд FINIT і FNINIT полягає у тому, що: 

а) перед виконанням FINIT маскуються усі виключення, а перед 

виконанням FNINIT – ні; 

б) перед виконанням FINIT перевіряється наявність не маскованого 

виключення, а перед FNINIT – ні; 

в) в результаті виконання FNINIT маскуються усі виключення, а в 

результаті виконання FINIT – ні; 

г) виконання FINIT завершується генерацією виключення, а 

виконання FINIT – ні. 

17. Команда FSTSW <операнд>: 

а) копіює значення регістра слова стану співпроцесора в <операнд>, 

що може бути словом в пам’яті або регістром AX; 

б) завантажує значення <операнд> в регістр управління 

співпроцесора; 

в) зберігає у буфер пам’яті розміром не менше ніж 28 байтів за 

адресою, що визначає <операнд> вміст регістрів CWR, SWR, TAG, IPR, 

OP, DPR; 

г) установлює в нульове значення біти B, SF, ES, PE, UE, OE, ZE, DE 

регістру слова стану співпроцесора. 

18. Команда FLDCW <операнд>: 
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а) копіює значення регістра слова стану співпроцесора в <операнд>, 

що може бути словом в пам’яті або регістром AX; 

б) завантажує значення <операнд> в регістр управління 

співпроцесора; 

в) зберігає у буфер пам’яті розміром не менше ніж 28 байтів за 

адресою, що визначає <операнд> вміст регістрів CWR, SWR, TAG, IPR, 

OP, DPR; 

г) зберігає у буфер пам’яті за адресою, що визначається <операнд> 

вміст регістрів CWR, SWR, TAG, IPR, OP, DPR, R0-R7 і після цього 

виконує реініціалізацію математичного співпроцесора. 

19. Команда FLDENV <операнд>: 

а) копіює значення регістра слова стану співпроцесора в <операнд>, 

що може бути словом в пам’яті або регістром AX; 

б) завантажує значення <операнд> в регістр управління 

співпроцесора; 

в) завантажує в регістри CWR, SWR, TAG, IPR, OP, DPR вміст 

буфера пам’яті за адресою, що визначає <операнд>; 

г) завантажує в регістри CWR, SWR, TAG, IPR, OP, DPR, R0-R7 вміст 

буфера пам’яті за адресою, що визначає <операнд>. 

20. Команда FRSTOR <операнд>: 

а) встановлює в 11  значення поля TR, відповідне регістру даних 

співпроцесора, зв’язаному з <операнд> не змінюючи вміст самого регістра 

і поля TOP в SWR; 

б) завантажує значення <операнд> в регістр управління 

співпроцесора; 

в) завантажує в регістри CWR, SWR, TAG, IPR, OP, DPR вміст 

буфера пам’яті за адресою, що визначає <операнд>; 

г) завантажує в регістри CWR, SWR, TAG, IPR, OP, DPR, R0-R7 вміст 

буфера пам’яті за адресою, що визначає <операнд>. 
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Завдання до самостійної роботи 

1. Визначити номер свого варіанта завдання. Для цього необхідно 

перевести номер залікової книжки або студентського квитка у двійкову систему 

числення bn-1,…,b1,b0, відокремити молодші біти і скористатися таблицею 3. 

2. Написати програму, яка дозволить розв’язати поставлену задачу. 

Таблиця 3 

Біти 

b4b3b2b1b0 

Переконатися програмним шляхом, чи справді для будь-яких 100 
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 Продовження таблиці 3 
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 Продовження таблиці 3 
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Приклади програмування 

Приклад 1. Програма перевіряє для 
2

3
x t

 
  справедливість тотожності 

2 2 1sin x cos x  при t = 1. 

.386 

.model flat, stdcall 

include masm.inc 

include windef.inc  

include winbase.inc 

include wincon.inc 

include winuser.inc 

library masm32 

.data 

t    REAL8 1.0 

.code 

start: 

 call Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL Buffer[256]:BYTE 

 invoke AllocConsole 

 invoke SetConsoleTitle, TEXTOEM("Перевiрка похибки FPU") 

 invoke ClearScreen 

 finit 

 fld t   ; t 

 fld st(0)  ; t, t 

 fldpi   ; pi,t, t   

 fmul   ; pi*t, t 

 fld1   ; 1, pi*t, t 

 fld st(0)  ; 1, 1, pi*t, t 
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 fld st(0)  ; 1, 1, 1, pi*t, t 

 fadd   ; 2, 1, pi*t, t 

 fmul st(2), st(0) ; 2, 1, 2*pi*t, t 

 fadd   ; 3, 2*pi*t, t 

 fdiv    ; 2*pi*t/3, t 

 fsincos  ; cos x, sin x, t 

 fld st(0)  ; cos x, cos x, sin x, t 

 fmul   ; cos^2 x, sin x, t 

 fxch   ; sin x, cos^2 x, t 

 fld st(0)  ; sin x, sin x, cos^2 x, t 

 fmul   ; sin^2 x, cos^2 x, t 

 fadd   ; sin^2 x + cos^2 x, t 

 fcomip st(0),st(1) 

 .if (ZERO?)&&(PARITY?)&&(CARRY?) 

  invoke StdOut,TEXT("Unordered")   

 .elseif (ZERO?)&&!(PARITY?)&&!(CARRY?) 

  invoke StdOut,TEXT("Equal") 

 .elseif !(ZERO?)&&!(PARITY?)&&!(CARRY?) 

  invoke StdOut,TEXT("Great") 

 .elseif !(ZERO?)&&!(PARITY?)&&(CARRY?) 

  invoke StdOut,TEXT("Less") 

 .endif 

 invoke StdOut,TEXTOEM("\nНатисніть Enter для завершення...") 

 invoke StdIn,addr Buffer, lengthof Buffer  

ret 

Main endp 

end start 
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Приклад 2. Чисельне інтегрування  

310 3
2

00

333 3 3
3

x
x dx .  методом 

прямокутників 

1

0

b n

ia

b a b a
f ( x )dx f a i

n n





  
    

 
  

Файл integral.inc 

include masm.inc 

include windef.inc  

include winbase.inc 

include wincon.inc 

include winuser.inc 

library masm32 

.data 

integral   REAL8 0.0 

a    REAL8 0.0 

b    REAL8 10.0 

n    DWORD 100000 

Файл integral.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

include integral.inc 

.code 

start: 

 call Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL Buffer[256]:BYTE 

 invoke AllocConsole 

 invoke SetConsoleTitle, \ 

TEXTOEM("Чисельне iнтегрування методом прямокутнiкiв") 
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 invoke ClearScreen 

 finit 

 fld b   ; b 

 fsub a   ; b-a 

 fidiv n  ; h=(b-a)/n 

 fld a   ; a, h 

 fld st(0)  ; a, a, h 

 call function  ; s=f(a), a, h 

 fxch    ; a, s, h 

 mov ebx,n 

 dec ebx 

@@: fadd st(0),st(2) ; x=a+h, s, h 

 fld st(0)  ; x, x, s, h 

 call function  ; f(x), x, s, h 

 faddp st(2),st(0) ; x, s=s+f(a+h), h 

 dec ebx 

 or ebx,ebx 

 jnz @B 

 fxch st(2)  ; h, s=s+f(a+h), x  

 fmul   ; I=s*h, x 

 fstp integral  ; x 

 fstp st(0)    

 invoke StdOut,TEXTOEM("Інтеграл дорiвнює I = ") 

 invoke FloatToStr,integral,addr Buffer 

 invoke StdOut,addr Buffer 

 invoke StdOut,TEXTOEM("\nНатисніть Enter для завершення...") 

 invoke StdIn,addr Buffer, lengthof Buffer  

 ret 

Main endp 

function proc 
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; Вхід - число в st(0) 

; Вихід - квадрат числа в st(0) 

  fld st(0) 

  fmul 

ret 

function endp 

end start 

Приклад 3. Визначення кореня рівняння 0cos  xx  на сегменті 








2
,0


 

методом дихотомії (поділу навпіл інтервалу невизначеності). 

( ) cos0 0 1 0 0,      ( ) cos 0 0
2 2 2

f a f b
  

           

; Файл dichotomy.inc 

include masm.inc 

include windef.inc  

include winbase.inc 

include wincon.inc 

include winuser.inc 

library masm32,kernel32,user32 

.data 

eps    dq 1.0E-15 

a    dq 0.0 

.data? 

b    dq ? 

x    dq ? 

fx    dq ? 

Файл dichotomy.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

include dichotomy.inc 
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.code 

start: 

 call Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL Buffer[256]:BYTE 

 invoke AllocConsole 

 invoke SetConsoleTitle, TEXTOEM("Метод діхотомії") 

 invoke ClearScreen 

 finit 

 fldz    ;0 

 fld eps   ;eps,0 

 fld1    ;1,eps,0 

 fld st(0)   ;1,1,eps,0 

 fadd    ;2,eps,0 

 fld a    ;a,2,eps,0 

 fld st(1)   ;2,a,2,eps,0 

 fldpi    ;pi,2,a,2,eps,0 

 fdivr    ;b=pi/2,a,2,eps,0 

next:     ;b,a,2,eps,0 

 fld st(0)   ;b,b,a,2,eps,0 

 fsub st(0),st(2)  ;b-a,b,a,2,eps,0 

 fabs    ;|b-a|,b,a,2,eps,0 

 fcomip st(0),st(4)  ;b,a,2,eps,0 

 jc OK    ; st(0)<st(i) => ZF=PF=0, CF=1 

 fld st(0)   ;b,b,a,2,eps,0 

 fadd st(0),st(2)  ;b+a,b,a,2,eps,0 

 fdiv st(0),st(3)  ;c=(b+a)/2,b,a,2,eps,0 

 fld st(0)   ;c,c,b,a,2,eps,0 

 call function   ;f(c),c,b,a,2,eps,0 
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 fcomip st(0),st(6)  ;c,b,a,2,eps,0 

 ja @F    ; st(0)>st(i) => ZF=PF=CF=0 => JA (CF=ZF=0)   

 fxch st(2)   ;*,b,a=c,2,eps,0 

 fstp st(0)   ;b,a,2,eps,0 

 jmp next   ;b,a,2,eps,0 

@@: fxch st(1)   ;*,b=c,a,2,eps,0 

 fstp st(0)   ;b,a,2,eps,0 

 jmp next   ;b,a,2,eps,0 

OK: fadd    ;b+a,2,eps,0 

 fdivr    ;x=(b+a)/2,eps,0 

 fld st(0)   ;x,x,eps,0 

 call function   ;f(x),x,eps,0 

 fstp fx   ;x,eps,0 

 fstp x    ;eps,0 

 fcompp 

 lea esi,Buffer 

 mov word ptr [esi],"(f" 

 lea esi,[esi+2] 

 invoke FloatToStr,x,esi 

 invoke lstrlen,esi 

 mov dword ptr [esi+eax]," = )" 

 lea esi,[esi+eax+4] 

 invoke FloatToStr,fx,esi 

 invoke StdOut, ADDR Buffer 

 invoke StdOut,TEXTOEM("\nНатисніть Enter для завершення...") 

 invoke StdIn,addr Buffer, lengthof Buffer  

ret 

Main endp 

function proc 

; f(x)= cos(x)-sqrt(x) 
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; вхід  : x в st(0) 

; вихід : f(x) в st(0) 

  fld st(0) 

  fsqrt 

  fxch 

  fcos 

  fsub   

  ret 

function endp 

end start 

Зміст звіту 

Звіт з цієї самостійної роботи має містити такі складові. 

1. Тема самостійної роботи. 

2. Відповіді на питання для самоконтролю. 

3. Результати (за необхідності у вигляді Screenshot), отримані унаслідок 

виконання завдання до самостійної роботи.   

4. Повний вихідний текст усіх файлів проекту розробленого додатка для 

виконання завдання до самостійної роботи з його детальними коментарями. 

Література: [1, 2, 4, 6]. 

 

Тема. Програмування розширення MMX 

Мета: набуття практичних навичок використання команд розширення 

MMX. 

Питання,  які  студент має опрацювати самостійно 

1. Програмна модель розширення MMX. 

2. Типи оброблюваних даних. 

3. Склад, розрядність і призначення регістрів. 

4. Система команд MMX: 

4.1. Команди пересилання; 

4.2. Команди перетворення; 
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4.3. Арифметичні команди; 

4.4. Логічні команди; 

4.5. Команди зрушення; 

4.6. Команди порівняння. 

Питання для самоконтролю 

1. Зазначити основні напрямки використання розширення ММХ. 

2. До якого класу відповідно до класифікації Флінна слід віднести 

архітектуру розширення ММХ? 

3. Що спільного у розширення ММХ і математичного співпроцесора? 

4. Чи можна одночасно використовувати в коді програми суміш команд 

розширення MMX і математичного співпроцесора? 

5. Які способи адресації припустимі для команд розширення ММХ? 

6. Які типи даних використовуються в розширенні ММХ? 

7. Що таке векторність в розширенні ММХ? 

8. Правила циклічної арифметики (wraparound arithmetic).  

9. Правила арифметики із насиченням (saturation arithmetic). 

10. З чим пов’язана наявність команд упаковки і розпаковки? 

11. Чим відрізняються команди PADDB і PADDSB? 

12. Чим відрізняються команди PADDSB і PADDUSB? 

13. Чим відрізняються команди PMULHW і PMULLW? 

14. Чи є логічні команди розширення ММХ векторними? 

Завдання до самостійної роботи 

1. Визначити номер свого варіанта завдання. Для цього необхідно 

перевести номер залікової книжки або студентського квитка у двійкову систему 

числення bn-1,…,b1,b0, відокремити молодші біти і скористатися таблицею 4. 

2. Написати програму, яка дозволить розв’язати поставлену задачу. 
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Таблиця 4 

Номер варіанта 

b3b2b1b0 

Завдання 

(© Системне програмування. Асемблер Win32 API. 

Рисований О.М., 2008 р.) 

0000 
Виконати паралельне додавання 2-х масивів по 18 знакових 

даних розміром у байт. 

0001 
Виконати паралельне віднімання 2-х масивів по 19 знакових 

даних розміром у байт. 

0010 
Виконати паралельне упакування 2-х масивів по 8 знакових 

даних розміром у байт. 

0011 
Виконати паралельне упакування 2-х масивів по 4 знакових 

даних розміром у слово. 

0100 
Виконати паралельне упакування 2-х масивів по 4 знакових 

даних розміром у подвійне слово. 

0101 
Виконати паралельне множення 2-х масивів по 11 знакових 

даних розміром у слово. 

0110 
Скласти приклад та навести програму виконання команди 

ММХ – pavgw. 

0111 
Скласти приклад та навести програму виконання команди 

ММХ – pinsrw. 

1000 
Скласти приклад та навести програму виконання команди 

ММХ – pmaxsw. 

1001 
Скласти приклад та навести програму виконання команди 

ММХ – pminsw. 

1010 
Скласти приклад та навести програму виконання команди 

ММХ – pmovmskb. 

1011 
Скласти приклад та навести програму виконання команди 

ММХ – psadbw 
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 Продовження таблиці 4 

1100 
Скласти приклад та навести програму виконання команди 

ММХ – pextrw 

1101 

Виконати паралельне порівняння за допомогою ММХ-

команд 2-х масивів по 8 знакових цілих чисел розміром у 

байт. Якщо один масив більший від другого, то виконати 

операцію a – e/c – ab, де a = 0,2; b = 10,05; c = 2,3; e = 21,07, 

інакше – виконати операцію  ac. 

1110 

Виконати паралельне порівняння за допомогою ММХ-

команд 2-х масивів по 8 знакових цілих чисел розміром у 

байт. Якщо один масив більший від другого, то виконати 

операцію (a – c)b + c/a, де a = 0,2; b = 10,05; c = 2,3; 

1111 

Виконати паралельне порівняння за допомогою ММХ-

команд 2-х масивів по 8 знакових цілих чисел розміром у 

байт. Якщо один масив більший від другого, то виконати 

операцію (a – e)b – d/b, де a = 0,1; b = 1,05; c = 2,1; d = 3,2; 

 

Приклади програмування 

Приклад 1. Демонстрація використання MMX-команд на прикладі 

лінійного контрастування зображення 24-бітових BMP-файлів. 

Під час лінійного контрастування використовується лінійне попіксельне 

перетворення виду y=ax+b, параметри a і b якого визначаються бажаними  

значеннями мінімальної ymin і максимальної ymax вихідної яскравості. 

Очевидно, що під час лінійного перетворення мінімальному xmin і 

максимальному xmax значенню вхідного сигналу  відповідатиме мінімальне ymin і 

максимальне ymax значення вихідного. 

Унаслідок заміни ymin і ymax бажаними фіксованими значеннями 

мінімальної і максимальної вихідної яскравості і за умови, що xmin і xmax це 

фіксовані характеристики вхідного сигналу, отримуємо систему  двох лінійних 

рівнянь з двома невідомими a і b. 
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min min

max max

y a x b

y a x b

  


  
 

Розв'язавши відносно a і b систему і підставивши в y=ax+b отримаємо 

формулу лінійного контрастування max min
min min

max min

y y
y ( x x ) y

x x


   


. 

 Файли бітових образів починаються  зі  структури: 

BITMAPFILEHEADER STRUCT 

 bfType  WORD ? ; сигнатура «BM» (42h 4Dh) 

 bfSize  DWORD ? ; розмір файлу 

 bfReserved1 WORD ? ; не використовується 

 bfReserved2 WORD ? ; не використовується 

 bfOffBits  DWORD ? ; зсув даних бітового образа від заголовка  

BITMAPFILEHEADER ENDS 

 Безпосередньо за нею розташовується структура BITMAPINFO, що 

містить усю інформацію про бітовий образ. 

BITMAPINFO STRUCT 

    bmiHeader BITMAPINFOHEADER <?>; 

    bmiColors RGBQUAD 1 dup (<>); 

BITMAPINFO ENDS 

Структура BITMAPINFO ділиться на дві частини: масив структур 

RGBQUAD, що містить дані бітового образа і структуру BITMAPINFOHEADER, 

що описує характеристики бітового образа. 

RGBQUAD STRUCT 

 rgbBlue  BYTE ? ; червона складова 

 rgbGreen  BYTE ? ; зелена складова 

 rgbRed  BYTE ? ; синя складова 

 rgbReserved BYTE ? ; альфа-канал 

RGBQUAD ENDS 

 В загальному випадку структура BITMAPINFOHEADER залежить від 

версії, однак перші її елементи фіксовані (вибірково)  
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BITMAPINFOHEADER STRUCT 

 biSize   DWORD ? ; розмір цієї структури 

 biWidth  LONG ?  ; ширина  

 biHeight  LONG ? ; і висота рисунку у пікселях 

………………………………… 

biBitCount  WORD ?  ; кількість бітів на піксель 

 ………………………………… 

BITMAPINFOHEADER ENDS 

 

Файл contrast.inc 

include masm.inc 

include windef.inc  

include winbase.inc 

include wincon.inc 

include winuser.inc 

library masm32, kernel32, user32 

; В розширенні MMX немає команди ділення. 

; "ММХ-ділення" реалізуємо власним макро pdivuslb  

; на базі основної системи команд   

pdivuslb macro RegMMX1,RegMMX2,RegMMX3 

 pusha 

 movd eax,RegMMX1 

 movd ebx,RegMMX2 

 mov ecx,4 

@@: push eax 

 push ebx 

 and eax,0FFh 

 and ebx,0FFh 

 div bl 

 shrd edx,eax,8   
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 pop ebx 

 pop eax 

 shr eax,8 

 shr ebx,8 

 loop @B 

 movd RegMMX3,edx 

 popa 

endm 

.const 

Ymin   DWORD 0 

Ymax   DWORD 00FFFFFFh 

.data? 

hFile1          HANDLE ? 

hFile2          HANDLE ? 

FileSizeHigh       DWORD ? 

FileSizeLow      DWORD ? 

hMemFile1      HANDLE ? 

hMemFile2      HANDLE ? 

hMem1         HANDLE ? 

hMem2         HANDLE ? 

BMPInfo  BITMAPINFO <> 

 

Файл contrast.asm 

.386 

.mmx 

.xmm   ; pminub/pmaxub >= Pentium III) 

.model flat, stdcall 

include contrast.inc 

.code 

start: 
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 call Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL Buffer[2*MAX_PATH]:BYTE 

 invoke AllocConsole 

 invoke SetConsoleTitle, TEXTOEM("Лiнiйне контрастування зображень") 

 invoke ClearScreen 

 lea esi,Buffer 

 invoke GetCL, 1, esi 

 .if eax==2 

  invoke StdOut,TEXTOEM("\nПотрiбно зазначити файл зображення") 

  ret 

 .endif 

 invoke CreateFile, esi, GENERIC_READ,\ 

    NULL,NULL,OPEN_EXISTING, NULL,NULL 

 .if eax== INVALID_HANDLE_VALUE 

  invoke CharToOem,esi,esi 

  invoke StdOut,TEXTOEM("\nНе можу вiдкрити файл ") 

  invoke StdOut,esi 

  ret 

 .endif 

 mov hFile1, eax 

 invoke GetFileSize, eax, ADDR FileSizeHigh 

 mov    FileSizeLow, eax ; bfSize типу DWORD в BITMAPFILEHEADER    

 invoke CreateFileMapping, hFile1, NULL, \ 

      PAGE_READONLY, NULL, eax, NULL 

 mov hMemFile1, eax 

 invoke MapViewOfFile, eax, FILE_MAP_READ, NULL, NULL, NULL 

 mov hMem1,eax 

 mov esi,eax 
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 mov ebx,eax 

 lea ebx,[ebx+sizeof BITMAPFILEHEADER] 

 assume ebx:ptr BITMAPINFO 

 .if word ptr [ebx].bmiHeader.biBitCount!=24 

 invoke StdOut,TEXTOEM("\nЦей формат BMP-файлу не пiдтримується") 

 ret  

 .endif 

 invoke CreateFile, TEXT("output.bmp"),\ 

   GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, NULL, NULL,\ 

     CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL 

 mov hFile2, eax    

 invoke CreateFileMapping, eax, NULL,\ 

     PAGE_READWRITE, NULL, FileSizeLow, NULL 

 mov hMemFile2, eax 

 invoke MapViewOfFile, eax, FILE_MAP_WRITE,\ 

NULL, NULL, FileSizeLow 

 mov hMem2,eax 

 mov edi,eax 

; копіюємо заголовок в новий файл - він буде той самий  

 mov ecx,sizeof BITMAPFILEHEADER 

 add ecx,[ebx].bmiHeader.biSize 

 rep movsb    

 push esi ; потім знадобиться 

; визначимо кількість пікселів для обробки як Width х Height 

 mov eax,[ebx].bmiHeader.biWidth 

 mul [ebx].bmiHeader.biHeight  

 assume ebx:nothing 

 mov ecx,eax ; bfSize в BITMAPFILEHEADER типу DWORD 

 dec ecx    

 push ecx   ; потім знадобиться 
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; R1 G1 B1 R2 G2 B2 R3 G3 B3 ... 

 movd mm0,dword ptr [esi] ; початкове 

 movq mm1,mm0   ; значення min и max  

@@: add esi,3    ; беремо RGB  

 movd mm2,dword ptr [esi] ; наступного пікселя 

 pminub mm0,mm2  ; і шукаємо 

 pmaxub mm1,mm2  ; min і max  

loop @B 

 psubusb mm1,mm0  ; Xmax - Xmin в mm1, Xmin в mm0 

      ; Ymin=0 

 movd mm2,Ymax   ; Ymax - Ymin в mm2  

; Вираз (Ymax - Ymin)/(Xmax - Xmin) 

; складається з  фіксованих значень і обчислюється тільки один раз  

 pdivuslb mm2,mm1,mm3 ; mm3 = (Ymax - Ymin)/(Xmax - Xmin) 

 pop ecx    ; кількість пікселів для обробки 

 pop esi    ; в esi адреса початку даних, 

      ; а edi залишилось від rep movsb      

      ; Xmin в mm0 

 psubd  mm2,mm2  ; mm2=0 для распакування 

 punpcklbw mm3,mm2  ; распакували для pmullw  

@@: movd  mm4,dword ptr [esi] 

 psubusb mm4,mm0 ; mm4=(X - Xmin)  

 punpcklbw mm4,mm2 ; распакували для pmullw 

  pmullw mm4,mm3 ; mm4=(X - Xmin)*(Ymax - Ymin)/(Xmax - Xmin) 

 packuswb mm4,mm2 ; запакували mm4 для пересилання 

 movd  dword ptr [edi],mm4   

 add esi,3 

 add edi,3 

loop @B 

    invoke UnmapViewOfFile, hMem1 
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 invoke UnmapViewOfFile, hMem2 

 invoke CloseHandle, hMemFile1 

 invoke CloseHandle, hMemFile2 

 invoke CloseHandle, hFile1 

 invoke CloseHandle, hFile2 

 ret 

Main endp 

end start 

Результати роботи програми цього прикладу демонструють наступні 

рисунки: 

Вхідне зображення   Вихідне зображення 

  

Зміст звіту 

Звіт з цієї самостійної роботи має містити такі складові. 

1. Тема самостійної роботи. 

2. Відповіді на питання для самоконтролю. 

3. Результати (за необхідності у вигляді Screenshot), отримані унаслідок 

виконання завдання до самостійної роботи.   

4. Повний вихідний текст усіх файлів проекту розробленого додатка для 

виконання завдання до самостійної роботи з його детальними коментарями. 

Література: [2, 4, 8, 9]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ 

 

 Оцінювання роботи студентів з виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі оцінювання кожної теми самостійної 

роботи з переліку цих методичних вказівок. Складові кожної теми самостійної 

роботи та максимальна кількість балів за виконання кожної складової наведені в 

таблиці 5. 

Таблиця 5 

 Тема 

 

Складові 

теми 

Макрозасоби 

Microsoft Macro 

Assembler 

Програмування 

математичного 

співпроцесору 

Програмування 

розширення 

MMX/XMM 

Питання 4 8 4 

Завдання 6 8 6 
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