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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Системне програмне 

забезпечення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 123  – «Комп’ютерна інженерія» галузі знань «12 

Інформаційні технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи організації обчислювальних 

процесів в комп’ютерах на апаратному рівні і принципів, покладених в основу 

функціонування їх програмних засобів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна базується на знаннях та вміннях 

студентів, отриманих ними при вивченні дисциплін «Обчислювальна техніка»,  

«Програмування», «Архітектура комп’ютерів», «Системне програмування». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» 

полягає у вивченні основ організації обчислювальних процесів в 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. 

1.2. Завданням вивчення дисципліни «Системне програмне забезпечення» є 

набуття практичних навичок застосування засобів розробки і програмної реалізації 

елементів системних програм. 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

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.  

вміти: 

розробляти типові елементи системних програм, програмуючи роботу з таблицями, 

словниками, інформаційними базами; розробляти стандартні функції мов 

програмування, застосовуючи зв’язки між різними мовами програмування; 
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організовувати роботу з математичним співпроцесором, виконувати налагодження 

програм з метою пошуку, ідентифікації, виявлення та усунення помилок з 

використанням систем налагодження. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин, 7 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Модуль 1. 

Тема 1. Базові відомості про архітектуру Windows NT. 

Компоненти режиму користувача. Компоненти режиму ядра. Програмні файли 

Windows NT. Інтерфейс Win API. Механізми  виклику API функцій. Інтерфейс Native 

API. 

Тема 2.  Керування пам'яттю й файловими системами. 

Організація пам'яті в Windows NT. Організація віртуальної пам'яті в Windows NT. 

Керування віртуальною пам'яттю. Керування купами. Файлові системи Windows NT. 

Основні функції для роботи з каталогами та файлами. Файли, відображувані на пам'ять.  

Тема 3. Керування процесами і потоками. 

Поняття «процес». Поняття «потік». Планування потоків. Рівні пріоритетів. 

Одержання інформації про потоки і процеси. Створення й знищення дочірніх процесів. 

Знищення не дочірніх процесів. Створення й завершення потоків. Припинення й 

поновлення потоків. Керування пріоритетами потоків. 

Тема 4. Синхронізація процесів і потоків. 

Interlocked-функції. Синхронізація за допомогою критичних секцій та Windows-

повідомлень. Синхронізація з використанням м’ютексів, семафорів, подій. 

Тема 5. Організація взаємодії поміж процесами. 

Файли відображені на пам'ять. Анонімні канали. Іменовані канали. Поштові 

скриньки. Windows Sockets API. 

Модуль 2. 

Тема 6. Обробка виключень. 

Суть механізму обробки виключень. Класифікація оброблювачів. Фінальний 

структурний оброблювач виключень. Потоковий структурний оброблювач виключень. 

Векторна обробка виключень. 
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Тема 7. Перехоплення API-викликів. 

Методи перехоплення API функцій: модифікація таблиці імпорту, модифікація 

програмного коду API функції, підміна коду DLL. Впровадження DLL за допомогою 

віддалених потоків, за допомогою пасток, модифікацією контексту потоку, за 

допомогою АРС, з використанням реєстру. 

Тема 8. Сервісні процеси Windows NT. 

Інфраструктура сервісних процесів. Методи встановлення сервісів. Керування 

сервісами. Настроювання сервісів. 

Тема 9. Системний реєстр. 

Структура реєстру. Угоди по роботі з реєстром. Функції для роботи з реєстром. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Вильямс А. Системное программирование в Windows 2000 для профессионалов. 

− СПб.: Питер, 2001.  − 624 с.; ил. 

2. Джонс Э., Оланд Дж. Программирование в сетях Microsoft Windows. Мастер-

класс: Пер. с англ. – С.Пб.: Питер; М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 

2001. – 608 с.:ил. 

3. Зайцев О.В. Rootkits, Spyware / Adware, Keyloggers & Backdoors: обнаружение и 

защита. – С.Пб.: БХВ-Петербург, 2006. – 304 с.:ил. 

4. Побегайло А.П. Системное программирование в Windows. – С.Пб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 1056 с.:ил. 

5. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32 

приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows/Пер. С англ. − 4-е изд. 

− СПб.: Питер; М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2004. − 749 с.; ил. 

6. Рихтер Дж. Программирование серверных приложений для Microsoft Windows 

2000. Мастер-класс / Дж. Рихтер, Дж. Д. Кларк; пер. с англ. – СПб. : Питер; М. : 

Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. – 592 с. : ил. 

7. Снейдер Й. Эффективное программирование TCP/IP. Библиотека программиста. 

– С.Пб.: Питер, 2002. – 320 с.:ил. 
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8. Фостер Дж. Разработка средств безопасности и эксплойтов / Дж. Фостер, В. Лю; 

пер. с англ. – М. : Русская редакция; СПб. : Питер, 2007. – 749 с. : ил. 

9. Харт Д.М. Системное программирование в среде Windows. – 3-е издание:   Пер. 

с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с.:ил. 

10. Хонейкатт Дж. Реестр Microsoft Windows XP. Справочник профессионала : 

практическое пособие / Дж. Хонейкатт; пер. с англ. – М. : Издательство «СП ЭКОМ», 

2003. – 656 с. : ил. 

Допоміжна 

11. Колисниченко Д.Н. Rootkits под Windows. Теория и практика 

программирования «шапок-невидимок». – С.Пб.: Наука и техника, 2006. – 320 с.:ил. 

12. Румянцев П. В. Работа с файлами в Win 32 API. − 2-е изд., − М.: Горячая Линия 

- Телеком, 2002.  − 216 с. 

13. Румянцев П.В. Азбука программирования в Win32 API. − 3-е изд., доп.       − М.: 

Горячая Линия - Телеком, 2001. − 312 с. 

14. Фролов А.В., Фролов Г.В. Программирование для Windows NT. − М.: Диалог-

МИФИ, 1996.  Том 26, − Часть 1. − 272 с. 

15. Фролов А.В., Фролов Г.В. Программирование для Windows NT. − М.: Диалог-

МИФИ, 1997. Том 27, − Часть 2. − 272 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит, залік, курсовий 

проект. 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

В процесі вивчення дисципліни «Системне програмне забезпечення» 

застосовуються наступні види контролю: 

 поточний контроль (постійно) – здійснюється впродовж семестру на основі 

результатів виконання лабораторних робіт і завдань практичних занять з розділів 

дисципліни; 

 періодичний контроль (епізодично) – здійснюється на основі результатів 

виконання самостійної роботи з окремих розділів дисципліни; 
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 підсумковий контроль (остаточний) – здійснюється на основі результатів усіх 

попередніх контролів та іспиту і заліку. 


