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ВСТУП 

 

 

 
Виконання лабораторних робіт з курсу «Системне програмування» сприяє 

поглибленню теоретичних знань, які студенти отримують у лекційному 

матеріалі, дозволяє підвищити рівень його засвоєння і закріпити на практиці. 

Крім цього, студенти одержують практичні навички розробки й налагодження 

програм, які необхідні при виконанні лабораторних і розрахунково-графічних 

робіт та курсових проектів з ряду інших дисциплін. 

Курс «Системне програмування» позиціонується як базовий для 

наступного вивчення курсів «Архітектура комп'ютерів», «Системне програмне 

забезпечення» і «Периферійні пристрої», які, у свою чергу, можуть 

використовуватися при вивченні інших дисциплін, таких як: «Основи захисту 

інформації», «Захист інформації в комп'ютерних мережах» та інших. 

Основу засобів розробки, які використовуються в лабораторному 

практикумі, складають пакети асемблерів, побудовані на основі Microsoft Macro 

Assembler зі складу Windows Driver Kits, налагоджувач OllyDbg та засоби 

налагодження зі складу Debugging Tools for Windows або Windows Driver Kits, 

інтегроване середовище розробки програм RadAsm IDE. У курсі переважно 

розглядаються питання розробки програмних модулів для ОС Microsoft Windows 

NT з використанням Microsoft Macro Assembler та організації їх взаємодії з 

програмними модулями, розробленими з використанням Microsoft Visual C++. 

Заздалегідь, згідно з розкладом занять, перед виконанням уже 

безпосередньо експериментальної частини лабораторної роботи студенти 

повинні підготуватися до її виконання. Підготовка до лабораторної роботи 

проводиться студентом самостійно в позааудиторний час. Підготовка 

складається з вивчення відповідних розділів лекційного матеріалу, коротких 

теоретичних відомостей, що наведені як безпосередньо в даних методичних 

вказівках, так і в літературі, зазначеній у відповідному розділі кожної 



 

лабораторної роботи. Під час підготовки до лабораторної роботи студент також 

повинен розпочати складання звіту. 

Допуск студента до виконання експериментальної частини лабораторної 

роботи здійснюється викладачем. Студент повинен подати звіт із підготовки до 

виконання лабораторної роботи, який містить назву й мету роботи та відповіді 

на контрольні питання. У протилежному випадку студент уважається неготовим 

до лабораторної роботи, до виконання її експериментальної частини не 

допускається і продовжує підготовку безпосередньо в лабораторії під 

керівництвом викладача. 

За результатами виконання експериментальної частини студент складає 

звіт, зміст якого зазначений у відповідному розділі кожної лабораторної роботи. 

Залік з лабораторної роботи студент одержує після співбесіди з викладачем, під 

час якої він повинен продемонструвати теоретичні знання з теми даної 

лабораторної роботи, обґрунтувати вибір алгоритму розв’язання задачі, дати 

вичерпні пояснення за змістом звіту з виконання лабораторної роботи. 

Друга частина цих методичних вказівок є продовженням першої частини та 

охоплює п’ять лабораторних робіт, передбачених для виконання у четвертому 

навчальному семестрі робочою навчальною програмою дисципліни «Системне 

програмування» для бакалаврів за напрямом 123 – «Комп’ютерна інженерія». 

У лабораторних роботах цих методичних вказівок розглядаються методи 

обробки структурованих типів даних, процедурне програмування та основи 

використання макрозасобів асемблера MASM. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

 
Лабораторна робота № 1 

Тема. Обробка структурованих типів даних. Багатовимірні масиви 

Мета: набуття практичних навичок обробки структурованих типів даних на 

прикладі багатовимірних масивів. 

Короткі теоретичні відомості 

Для обробки багатовимірних масивів використовуються вкладені цикли, які 

розглянуті в лабораторній роботі № 5 першої частини цих методичних вказівок. 

Для прикладу розглянемо адресацію елементів двовимірного масиву. Для 

цього зручно використовувати базово-індексну адресацію з масштабуванням. 

При обробці елементів двовимірного масиву за рядками кількість повторень 

зовнішнього циклу визначається кількістю рядків масиву, і рядки адресуються за 

допомогою базового регістра, початкове значення якого встановлюється рівним 

адресі початку першого рядка масиву і збільшується на загальний розмір 

елементів рядка на кожній ітерації зовнішнього циклу. Кількість повторень 

внутрішнього циклу визначається кількістю стовбців масиву (кількістю 

елементів у рядку), і стовбці адресуються за допомогою індексного регістра 

шляхом його збільшення на розмір елемента масиву від нуля на кожній ітерації 

внутрішнього циклу. 

При обробці елементів двовимірного масиву за стовбцями кількість 

повторень зовнішнього циклу визначається кількістю стовбців масиву (кількістю 

елементів у рядку), і стовбці адресуються за допомогою базового регістра, 

початкове значення якого встановлюється рівним адресі початку першого рядка 

масиву і збільшується на розмір елемента масиву на кожній ітерації зовнішнього 

циклу. Кількість повторень внутрішнього циклу визначається кількістю рядків 

масиву, і рядки адресуються за допомогою індексного регістра шляхом його 

збільшення на загальний розмір елементів рядка від нуля на кожній ітерації 

внутрішнього циклу. 
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Нижче наведено фрагменти коду, які дозволяють циклічно звернутися до 

кожного елемента двовимірного масиву з метою порівняння його значення з 

нулем. 

При обробці елементів масиву за рядками: 

.data 
 

array dd|dw|db 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 dd|dw|db 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 dd|dw|db 13, 14, 15, 16, 17, 18 

rows=($-array)/(type array*lengthof array) 

.code 

… 

lea ebx,array 

mov ecx,rows 

external: 

push ecx 

xor esi,esi 

mov ecx,lengthof array 

internal: 

cmp dword|word|byte ptr [ebx+esi*type array],0 

inc esi 

loop internal 

lea ebx,[ebx+sizeof array] 

pop ecx 

loop external 

При обробці елементів того ж масиву за стовбцями: 

.code 

… 

lea ebx,array 

mov ecx,lengthof array 

external: 
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push ecx 

xor esi,esi 

mov ecx,rows 

internal: 

cmp dword|word|byte ptr[ebx+esi],0 

lea esi,[esi+sizeof array] 

loop internal 

lea ebx,[ebx+type array] 

pop ecx 

loop external 

Порядок виконання 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 1.1. 

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

довільного двовимірного масиву знакових чисел. 

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань до лабораторної роботи 
 

Номер варіанта 

b4b3b2b1b0 

Завдання 

 
00000 

Визначити суму квадратів різниць кожного елемента 

кожного рядка та стовпчика з їх середнім арифметичним 

значенням у відповідному рядку та стовпчику 

 
00001 

Визначити суму позитивних елементів, які знаходяться між 

мінімальним та максимальним елементами у кожному рядку 

та стовпчику 
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Продовження таблиці 1.1 
 

 
00010 

Визначити кількість нульових елементів, які знаходяться між 

мінімальним та максимальним елементами у кожному рядку 

та кожному стовпчику 

00011 
Визначити суму елементів, які знаходяться між мінімальним 

та максимальним елементами у кожному рядку та стовпчику 

00100 
Визначити різницю кількості позитивних і негативних 

елементів кожного рядка та стовпчика 

00101 
Визначити різницю сум квадратів позитивних і негативних 

елементів кожного рядка та стовпчика 

 
00110 

Визначити середнє арифметичне позитивних елементів 

масиву з парними індексами у межах кожного рядка та 

стовпчика 

00111 
Визначити суму негативних елементів з парними індексами у 

межах кожного рядка та стовпчика 

01000 
Визначити суму індексів негативних елементів у межах 

кожного рядка та стовпчика 

01001 
Визначити середнє арифметичне елементів з парними 

індексами у межах кожного рядка та стовпчика 

01010 
Визначити середнє арифметичне негативних елементів 

кожного рядка та стовпчика 

01011 
Визначити середнє арифметичне позитивних елементів 

кожного рядка та стовпчика 

01100 
Визначити кількість елементів, що дорівнюють 0, з парними 

індексами у межах кожного рядка та стовпчика 

01101 
Визначити індекси негативних елементів у межах кожного 

рядка та стовпчика 

01110 
Визначити індекси елементів масиву, що дорівнюють 0, у 

межах кожного рядка та стовпчика 
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Продовження таблиці 1.1 
 

01111 
Визначити, чи є у масиві такі рядки або стовпчики, у яких всі 

елементи є парними числами 

10000 
Визначити, чи є у масиві такі рядки або стовпчики, у яких 

сума елементів (знакові числа) дорівнює 0 

 

 
10001 

Визначити, чи є у масиві такі рядки або стовпчики (число 

стовпчиків та число рядків – парні числа), у яких сума 

елементів першої половини рядка або стовпчика дорівнює 

сумі елементів другої половини рядка або стовпчика 

10010 
Визначити, чи є у масиві рядки або стовпчики, які містять 

тільки нульові елементи 

10011 
Визначити суму негативних елементів кожного рядка та 

стовпчика 

10100 
Визначити кількість ненульових елементів кожного рядка та 

стовпчика 

10101 
Визначити суму елементів з парними індексами у межах 

кожного рядка та стовпчика 

10110 
Визначити кількість елементів, що дорівнюють 0, у кожному 

рядку та стовпчику 

10111 
Визначити кількість негативних елементів кожного рядка та 

стовпчика 

11000 
Визначити суму квадратів негативних елементів кожного 

рядка та стовпчика 

11001 
Визначити середнє арифметичне елементів кожного рядка та 

стовпчика 

11010 
Упорядкувати елементи за зростанням спочатку у кожному 

рядку, а потім у кожному стовпчику 

11011 
Упорядкувати елементи за убуванням спочатку у кожному 

рядку, а потім у кожному стовпчику 
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Продовження таблиці 1.1 
 

11100 Визначити суми елементів кожного рядка та стовпчика 

11101 
Визначити суми квадратів елементів кожного рядка та 

стовпчика 

11110 
Визначити мінімальний елемент у кожному рядку та 

стовпчику 

11111 
Визначити максимальний елемент у кожному рядку та 

стовпчику 

 
Зміст звіту 

Звіт із цієї лабораторної роботи має містити: 

1. Назву і мету лабораторної роботи. 

2. Відповіді на контрольні питання. 

3. Повний вихідний текст усіх файлів проекту розробленого додатка з його 

детальними коментарями. 

Контрольні питання 

1. Навести фрагмент коду, який дозволить у вкладеному циклі, що 

організований за допомогою команди LOOP, звернутися за рядками до 

кожного елемента двовимірного масиву з метою порівняння його 

значення з нулем, використовуючи базово-індексну адресацію з 

масштабуванням. У коді при цьому дозволяється використати не більше 

двох регістрів. 

2. Що для процесора є ознакою закінчення наступного рядка та наступного 

стовпчика двовимірного масиву? 

3. Навести дамп пам’яті наступної секції даних: 

.data 

array dw 1,2,3,4,5,6 

cols=($-array)/type array 

dw 7,8,9,10,11,12 

dw 13,14,15,1,2,3 
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rows=($-array)/(cols*type array) 

4. Навести фрагмент коду для організації щонайшвидшого циклу для 

розв’язання задачі аналізу всіх елементів заданого двовимірного масиву 

(наприклад, пошук кількості від’ємних елементів у масиві). 

5. Вибрати і пояснити неправильні варіанти порівняння елемента масиву 

слів з ім’ям array з нулем, ураховуючи можливість використання 

довільного способу адресації елементів масиву: 

а) cmp [ebx],0; 

б) cmp word ptr [ebx],0; 

в) cmp word ptr [array+esi*type array],0; 

г) cmp word ptr array[ebp],0; 

д) cmp dword ptr ebx[esi*type array],0; 

е) cmp word ptr ebx[esi*type array],0; 

ж) cmp word ptr [array+esp*type array],0. 

Література: [1, с. 206–213; 2, с. 157–161; 3, с. 184–197, с. 410–424; 4, с. 

61–78; 5, с. 55–67; 8, с. 251–264]. 

 
 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Обробка структурованих типів даних з використанням команд 

обробки ланцюгів 

Мета: набуття практичних навичок обробки структурованих типів даних з 

використанням команд обробки ланцюгів. 

Короткі теоретичні відомості 

У системі команд мікропроцесора існує п’ять базових операцій обробки 

ланцюгів. Кожна з них реалізується у мікропроцесорі чотирма командами, 

мнемоніки яких відповідають розміру елемента ланцюга: байт (B), слово (W), 

подвійне слово (D), зчетверене слово (Q – для 64-бітного режиму). Команди 

обробки ланцюгів наведено у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Команди обробки ланцюгів 
 

Мнемоніка LODSB|LODSW|LODSD|LODSQ 

Призначення Завантаження елемента з ланцюга 

Алгоритм 1. Завантажити 1|2|4|8 байтів з пам’яті за адресою DS:ESI або 

RSI (для 64-бітного режиму) у регістр AL|AX|EAX|RAX. 

2. Якщо прапор DF=0|1, то збільшити|зменшити значення 

регістра ESI або RSI (для 64-бітного режиму) на 1|2|4|8 

RFLAGS Не впливає 

Мнемоніка STOSB|STOSW|STOSD|STOSQ 

Призначення Збереження елемента у ланцюг 

Алгоритм 1. Зберегти значення регістра AL|AX|EAX|RAX у пам’яті за 

адресою ES:EDI або RDI (для 64-бітного режиму). 

2. Якщо прапор DF=0|1, то збільшити|зменшити значення 

регістра EDI або RDI (для 64-бітного режиму) на 1|2|4|8 

RFLAGS Не впливає 

Мнемоніка MOVSB|MOVSW|MOVSD|MOVSQ 

Призначення Пересилання елементів ланцюгів 

Алгоритм 1. Переслати 1|2|4|8 байтів з пам’яті за адресою DS:ESI або RSI 

(для 64-бітного режиму) у пам’ять за адресою ES:EDI або RDI 

(для 64-бітного режиму). 

2. Якщо прапор DF=0|1, то збільшити|зменшити значення 

регістрів ESI або RSI (для 64-бітного режиму) та EDI або RDI 

(для 64-бітного режиму) на 1|2|4|8 

RFLAGS Не впливає 

Мнемоніка SCASB|SCASW|SCASD|SCASQ 

Призначення Сканування елемента ланцюга 
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Продовження таблиці 2.1 
 

Алгоритм 1. Порівняти відніманням значення у регістрі AL|AX|EAX|RAX 

з 1|2|4|8 байтами у пам’яті за адресою ES:EDI або RDI (для 64- 

бітного режиму). 

2. Якщо прапор DF = 0|1, то збільшити|зменшити значення 

регістра EDI або RDI (для 64-бітного режиму) на 1|2|4|8 

RFLAGS AF, CF, OF, PF, SF, ZF установлюються відповідно до 

результату порівняння 

Мнемоніка CMPSB|CMPSW|CMPSD|CMPSQ 

Призначення Порівняння елементів ланцюгів 

Алгоритм Порівняти відніманням 1|2|4|8 байтів у пам’яті за адресою 

DS:ESI або RSI (для 64-бітного режиму) з 1|2|4|8 байтами у 

пам’яті за адресою ES:EDI або RDI (для 64-бітного режиму). 

2. Якщо прапор DF = 0|1, то збільшити|зменшити значення 

регістрів ESI або RSI (для 64-бітного режиму) та EDI або RDI 

(для 64-бітного режиму) на 1|2|4|8 

RFLAGS AF, CF, OF, PF, SF, ZF установлюються відповідно до 

результату порівняння 

Як видно з таблиці 2.1, команди обробки ланцюгів використовують у своїх 

алгоритмах роботи значення прапорця DF. Встановлення цього прапорця 

виконується командою STD, скидання – командою CLD. 

Команди обробки ланцюгів зручно використовувати з префіксами 

повторення: 

1. REP <команда> – повторювати команду, доки значення регістра 

ECX|RCX не дорівнюватиме нулю. 

2. REPE|REPZ <команда> – повторювати команду, доки значення регістра 

ECX|RCX не дорівнюватиме нулю і прапорець нуля встановлений 

(ZF = 1). 
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3. REPNE|REPNZ <команда> – повторювати команду, доки значення 

регістра ECX|RCX не дорівнюватиме нулю і прапорець нуля скинуто 

(ZF = 0). 

Порядок виконання 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. 

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

обов’язковим використанням команд обробки ланцюгів. Під рядком символів у 

завданнях розуміють ASCIIZ-рядок, тобто ланцюг байтів ASCII-кодів, закритий 

нульовим байтом. 

Таблиця 2.2 – Варіанти завдань до лабораторної роботи 
 

Номер варіанта 

b4b3b2b1b0 

Завдання 

00000 Визначити кількість слів та речень у заданому рядку 

00001 Виконати конкатенацію (зчеплення) двох рядків 

00010 
Замінити у рядку, починаючи з указаної позиції та до його 

кінця, усі символи певним заданим символом 

00011 
Скопіювати з одного рядка в інший задану кількість 

символів, починаючи з указаної позиції 

00100 Вставити в один рядок інший, починаючи із заданої позиції 

00101 Знайти в одному рядку інший заданий рядок 

00110 Знайти у рядку найдовше слово 

00111 Знайти у рядку найдовше речення 

01000 Визначити кількість слів у кожному реченні рядка 

01001 
Якщо у заданому рядку після крапки стоїть мала буква, то 

змінити її на велику 
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Продовження таблиці 2.2 
 

 
01010 

Визначити у заданому рядку баланс круглих дужок «(», «)» та 

за відсутності балансу скорегувати рядок, видаливши зайві 

дужки 

01011 
Видалити із заданого рядка всі символи у круглих дужках 

разом з дужками 

01100 
Знайти у рядку символ, що входить до нього найбільшу 

кількість разів, та визначити його позиції 

01101 
Знайти у рядку всі слова, що починаються із заданого 

символу 

01110 
Знайти у рядку всі слова, що завершуються заданим 

символом 

01111 Визначити довжину (у символах) кожного речення рядка 

10000 Визначити довжину (у словах) кожного речення рядка 

10001 
Визначити середню довжину у символах та словах кожного 

речення рядка 

10010 Знайти найкоротше речення у заданому рядку 

10011 Знайти найкоротше слово у заданому рядку 

10100 Замінити в усьому рядку один заданий символ на інший 

10101 Знайти у рядку слова з двох та трьох символів 

10110 
Перевернути рядок так, щоб він читався справа наліво, 

попередньо вилучивши з рядка пробіли 

10111 
Замінити в усьому рядку заданий символ зі строкового на 

прописний 

 
11000 

Визначити, чи може заданий рядок розглядатися як 

правильне повне ім’я файла: 

<диск:>\<шлях>\<ім’я>.<розширення> 
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Продовження таблиці 2.2 
 

 
11001 

Виконати циклічне зрушення вправо/вліво на задану 

кількість байтів заданого рядка символів, не змінюючи 

позицію нульового байта 

11010 
Замінити у рядку символ, що входить до нього найбільшу 

кількість разів, на заданий символ 

11011 
Виконати перетворення всіх букв у заданому рядку з малих 

на великі 

 
11100 

Розбити рядок на групи (слова) по п’ять символів, не 

враховуючи символи пробілу і доповнюючи за необхідності 

останню групу пробілами 

 

 

11101 

Вирівняти заданий рядок до заданої довжини, вставляючи 

зайві пробіли поміж словами. Наприклад, вихідний рядок 

містить 38 символів та 7 слів. Для того, щоб вирівняти його 

до 50 символів, потрібно після кожного, окрім останнього, 

слова вставити (50 – 38) / (7 – 1) = 2 пробіли 

 
11110 

Якщо у рядку після крапок немає пробілів, то вставити їх, а 

якщо до того ж буква після крапки мала, то замінити її на 

велику 

11111 
Порівняти два рядки за довжиною та посимвольно і вказати 

номери символів, у яких рядки відрізняються 

 
Зміст звіту 

Звіт із цієї лабораторної роботи має містити: 

1. Назву і мету лабораторної роботи. 

2. Відповіді на контрольні питання. 

3. Повний вихідний текст усіх файлів проекту розробленого додатка з його 

детальними коментарями. 
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Контрольні питання 

1. Навести приклади використання мнемонічних позначень команд обробки 

ланцюгів LODS, STOS, MOVS, SCAS, CMPS (без використання 

останнього символу B/W/D/Q). 

2. Які з наведених команд є логічно 

безглуздими: а) repne movsb; 

б) repz scasw; 

в) repe cmpsd; 

г) repnz stosd; 

д) rep lodsw. 

3. Коли замість команди пересилання MOVS* використовується пара 

команд LODS* – STOS*? 

4. Про що необхідно обов’язково піклуватися перед реалізацією фрагменту 

коду, у якому є команди обробки ланцюгів з використанням префіксів 

повторення або циклів? 

5. Яке загальне правило щодо розміщення операндів машинних команд 

порушують деякі команди обробки ланцюжків? Які саме команди 

порушують це правило? 

Література: [1, с. 223–225; 2, с. 164–167; 3, с. 393–409; 4, с. 120–163; 5, с. 

76–80; 8, с. 230–247]. 

 
 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Обробка структурованих типів даних. Структури та записи 

Мета: набуття практичних навичок роботи зі структурами та записами. 

Короткі теоретичні відомості 

Запис – це структурований тип даних, що складається з фіксованої кількості 

елементів завдовжки від одного до декількох бітів, що називаються бітовими 

полями. Для використання записів у програмі потрібно спочатку виконати опис 

типу (шаблону) запису у вигляді: 

Ім’я_запису RECORD Ім’я_поля:довжина[=значення] [,...] 
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Імена полів запису повинні бути унікальними, довжина полів зазначається у 

бітах, за необхідності бітовому полю можна призначити необов’язкове 

початкове значення ініціалізації за замовчанням. Загальна довжина всіх бітових 

полів запису не може перевищувати 32/64 біти. 

Опис типу запису – це тільки інформація для транслятора, і пам’ять під його 

розміщення не виділяється, тому опис типу запису виконується до першої 

директиви визначення секцій даних і констант. 

Після опису типу запису на його основі можна визначати одну або декілька 

змінних у вигляді: 

Ім’я_змінної Ім’я_запису <[значення[,значення]…]> 

Ім’я_змінної Ім’я_запису {[значення[,значення]…]} 

Ім’я_змінної Ім’я_запису кількість DUP (<[значення[,значення]…]>) 

Ім’я_змінної Ім’я_запису кількість DUP ({[значення[,значення]…]}) 

Ініціалізація бітових полів запису припустима для секції .data, для секції 

констант .const її можна вважати обов’язковою, а для секції неініціалізованих 

даних .data? вона не припустима (ігнорується з повідомленням транслятора). 

Змінні з типом запису в секції ініціалізованих даних .data можуть 

визначатися як на основі опису типу з попередньою ініціалізацією полів, так і без 

неї. При визначенні змінної надається можливість прийняти значення 

попередньої ініціалізації, перевизначити та/або ініціалізувати будь-яке одне або 

всі поля запису. Символом-розподільником полів запису виступає кома. Якщо 

ініціалізації підлягають лише деякі бітові поля, то для зазначення їх 

розташування зберігають порядок розподільників. 

Під змінні з типом запису виділяється пам’ять. Розмір наданої для 

розміщення змінної пам’яті складає 8/16/32/64 біти і визначається загальною 

довжиною всіх бітових полів запису: обирається найменший розмір, достатній 

для розміщення всіх полів запису. При цьому, якщо загальна довжина всіх 

бітових полів запису не дорівнює 8/16/32/64 бітам, то ліві (старші) біти байта, 

слова, подвійного або зчетвереного слова не використовуються. 
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Процесор не має команд, які дозволяють працювати з окремими бітовими 

полями. Обробка окремих бітів або груп бітів може виконуватися тільки у складі 

байта, слова, подвійного або зчетвереного слова за допомогою логічних команд, 

команд зрушення та команд побітової обробки. Зручність при роботі із записами 

забезпечує транслятор асемблера, який надає ряд сервісних послуг, до яких 

належать: 

а) оператор MASK, за допомогою якого можна отримати бітову маску для 

подальшої локалізації поля запису; 

б) оператор WIDTH, за допомогою якого можна визначити розмір у бітах 

певного поля запису або всього запису в цілому; 

в) особливості трактування транслятором імені полів запису. 

Оператор MASK Ім’я_поля надає бітову маску, довжина якої збігається з 

розміром у бітах пам’яті, яка буде виділена для розміщення змінної запису і в 

якій усі біти дорівнюють 0, окрім тих бітів, у яких розташовується поле запису із 

зазначеним ім’ям. Оператор WIDTH Ім’я_поля надає число, що дорівнює 

довжині у бітах поля запису із зазначеним ім’ям. Ім’я поля запису трактується 

транслятором як число бітів, розташованих справа від цього бітового поля. 

Наступний фрагмент демонструє різні способи організації доступу до 

елементів запису з використанням вищезазначених операторів: 

DATE 

.data 

RECORD Year:12, Month:4, Day:5 

Date1 DATE {2011,11,24} 

.code   

start: mov eax, Date1 

mov ebx,eax 

and eax, mask Month ; and eax,111100000b 

shr eax, Month ; або shr eax, width Day ~ shr eax, 5 

cmp eax,12 ; Грудень ? 

jz NewYear ; Новий рік ! 

inc eax ; Наступний місяць 
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shl eax, Month ; shl eax, 5 

and ebx, not mask Month; and eax,11111111111111111111111000011111b 

or ebx,eax 

mov Date1,ebx 

................................. 

Структура – це тип даних, що складається з фіксованої кількості елементів 

різних типів. Для використання структур у програмі потрібно спочатку виконати 

опис типу (шаблону) структури у вигляді: 

Ім’я_структури STRUCT [вирівнювання] 

Опис першого елемента 

……………………………….. 

Опис останього елемента 

Ім’я_структури ENDS 

Необов’язкове вирівнювання може зазначатися числом 1, 2, 4, 8, 16 і 

визначається, як правило, розміром найбільшого апаратно підтримуваного типу 

даних, що використовується в описі елементів структури. 

Опис елементів структури виконується так само, як і опис змінних у секції 

ініціалізованих даних .data, секції неініціалізованих даних .data? і секції констант 

.const, причому ініціалізовані дані можуть змішуватися з неініціалізованими. 

Опис типу структури – це тільки інформація для транслятора. Шаблон 

визначає розміри і, можливо, початкові значення ініціалізації елементів 

структури, але пам’ять під його розміщення не виділяється, тому опис типу 

структури виконується до першої директиви визначення секцій даних і констант. 

Після опису типу структури на його основі можна визначати одну або 

декілька змінних у вигляді: 

Ім’я_змінної Ім’я_структури <[значення[,значення]…]> 

Ім’я_змінної Ім’я_структури {[значення[,значення]…]} 

Ім’я_змінної Ім’я_структури кількість DUP ({[значення[,значення]…]}) 
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Ініціалізація елементів структури припустима для секції .data, для секції 

констант .const її можна вважати обов’язковою, а для секції неініціалізованих 

даних .data? вона не припустима (ігнорується з повідомленням транслятора). 

Змінні з типом структури у секції неініціалізованих даних .data? 

визначаються на основі опису типу без попередньої ініціалізації полів. 

Змінні з типом структури у секції ініціалізованих даних .data можуть 

визначатися як на основі опису типу з попередньою ініціалізацією полів, так і без 

неї. При визначенні змінної надається можливість прийняти значення 

попередньої ініціалізації, перевизначити та/або ініціалізувати будь-який один 

або всі елементи структури. Символом-розподільником елементів структури 

виступає кома. Якщо ініціалізації підлягають лише деякі елементи, то для 

зазначення їх розташування зберігають порядок розподільників. 

Під змінні з типом структури виділяється пам’ять. Елементи структури 

розміщуються у пам’яті послідовно у порядку їх опису у шаблоні структури. 

Імені змінної з типом структури відповідає базова адреса структури, яка 

збігається з адресою початку розміщення в пам’яті першого елемента структури. 

При використанні вирівнювання розмір фактичної пам’яті, що виділена для 

розміщення структури, може перевищувати сумарний розмір її елементів, 

зазначений при описі шаблону. Це може статися внаслідок того, що елементи 

структури у пам’яті будуть доповнюватися «зайвими» байтами таким чином, 

щоб їх розміри та/або зміщення від базової адреси ділилися на значення 

вирівнювання. 

Зручність при роботі із записами забезпечує транслятор асемблера, який 

надає ряд сервісних послуг, до яких належать: 

а) оператор «.» (крапка); 

б) директива PTR; 

в) директива ASSUME. 

Наступний фрагмент демонструє різні способи організації доступу до 

елементів структур з використанням вищезазначених директив і операторів. 

DATE STRUCT 
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Year WORD 2011 

Month BYTE ? 

Day BYTE ? 

DATE ENDS 

.data 

Birthday DATE {1999,09,09} 

FamilyBirthday DATE {1999,09,09},{1977,01,30},{1979,08,15} 

.code 

start: mov al,Birthday.Day 

lea ebx, Birthday.Day 

mov al,byte ptr [ebx] 

lea ebx,FamilyBirthday 

mov al,(DATE PTR [ebx]).Month 

mov ah,(DATE PTR [ebx+sizeof DATE]).Month 

mov ecx,3 

assume ebx:PTR DATE 

@@: mov ax, [ebx].Year 

................................. 

mov al, [ebx].Month 

................................. 

mov al, [ebx].Day 

................................. 

add ebx,sizeof DATE 

loop @B 

assume ebx:nothing 

Типи елементів структури, у свою чергу, також можуть бути 

структурованими, зокрема, бути структурами. Доступ до елементів вкладених 

структур виконується перерахуванням розділених крапкою імен полів усіх рівнів 

вкладеності. У межах одного рівня вкладеності імена елементів структури 
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повинні бути унікальними, тому що вони визначають змішення від базової 

адреси структури до відповідного елемента. 

Об'єднання ідентичні структурам, за винятком того, що області об'єднання 

перекриваються в пам'яті, що дозволяє визначати формати різних даних для того 

ж простору пам'яті. Об'єднання можуть зберігати різні види даних залежно від 

ситуації. Тоді як кожний елемент у структурі має певне зміщення відносно 

базової адреси структури, усі елементи об'єднання мають одне і те саме 

зміщення, тобто ім’я елемента об'єднання позначає різні типи даних залежно від 

ситуації. Якщо розмір структури дорівнює сумі розмірів її елементів, то розмір 

об'єднання дорівнює довжині найдовшого елемента. Визначаються об'єднання 

аналогічно до структур з використанням директиви UNION, замість STRUCT, і 

обробляються аналогічно до структур. 

Порядок виконання роботи 

1. Завантажити з сервера кафедри архів з файлами поточної лабораторної 

роботи й розкрити його у будь-який каталог свого облікового запису. 

2. Відкрити проект лабораторної роботи student.rap та ознайомитися зі 

змістом усіх файлів проекту. 

3. Визначити в області даних масив структур з 10–15 елементів, 

користуючись наведеним прикладом визначення елементів масиву. 

3. 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 3.1. 

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

сортуванні не допускається перестановка елементів масиву структур у пам’яті. 

Для цього необхідно скористатися покажчиками на ці елементи. 
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Таблиця 3.1 – Варіанти завдань до лабораторної роботи 
 

Номер варіанта 

b3b2b1b0 
Завдання 

0000 
Вивести інформацію про студентів заданої групи в 

алфавітному порядку прізвищ 

0001 
Вивести інформацію про студентів заданої групи, які мають 

сумарний бал за всі іспити, менший за вказаний 

0010 
Вивести інформацію про студентів, які народилися в один 

день і навчаються в одній заданій групі 

0011 
Вивести інформацію про студентів, які можуть отримувати 

стипендію, тобто таких, які мають середній бал не менше 4 

0100 
Вивести інформацію про студентів, які вступили до 

університету в один заданий рік 

0101 
Вивести інформацію про студентів у порядку убування 

сумарного бала за всі іспити 

0110 
Вивести інформацію про студентів, які складали іспит із 

заданої дисципліни, в алфавітному порядку прізвищ 

0111 
Вивести інформацію про студентів, які мають перездавати 

хоча б один іспит, в алфавітному порядку прізвищ 

1000 
Вивести інформацію про студентів, які не мають боргів із 

іспитів, в алфавітному порядку прізвищ 

1001 
Вивести інформацію про неповнолітніх студентів у 

алфавітному порядку прізвищ. 

 
1010 

Вивести інформацію про студентів, які навчаються за 

заданим напрямом підготовки, в алфавітному порядку 

прізвищ 

1011 
Відсортувати і вивести інформацію про студентів за 

напрямом підготовки 
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Продовження таблиці 3.1 
 

1100 
Відсортувати і вивести інформацію про студентів за роком 

вступу 

1101 
Відсортувати і вивести інформацію про студентів за роком 

народження 

1110 
Вивести інформацію про студентів-відмінників у 

алфавітному порядку прізвищ 

1111 
Вивести інформацію про студентів, які мають однакові 

прізвища 

 
Зміст звіту 

Звіт із цієї лабораторної роботи має містити: 

1. Назву і мету лабораторної роботи. 

2. Відповіді на контрольні питання. 

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

виконанні лабораторної роботи. 

4. Повний вихідний текст усіх файлів проекту додатка з його детальними 

коментарями. 

Контрольні питання 

1. Чим структура відрізняється від запису? 

2. Яку ємність пам’яті займатиме змінна типу 

Name RECORD p1:3=4, p2:2=3, p3:6 

3. Який об’єм пам’яті займатиме змінна типу: 

IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR STRUCT 

union 
 

Characteristics dd ? 

OriginalFirstThunk 

ends 

dd ? 

TimeDateStamp dd ? 

ForwarderChain dd ? 
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Name1 dd ? 

FirstThunk dd ? 

IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR ENDS 

4. На скільки бітів зрушиться регістр eax у команді shr eax,p2, якщо p2 – 

поле запису з питання 2? 

5. Записати двійкову маску, яку транслятор підставить у команду and 

eax,mask p3 замість оператора mask. 

Література: [3, с. 431–447; 8, с. 264–275]. 

 
 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Процедурне програмування 

Мета: набуття практичних навичок розробки програм з використанням 

процедур. 

Короткі теоретичні відомості 

Для опису послідовності команд у вигляді підпрограми (процедури) в 

асемблері використовуються дві директиви: PROC і ENDP. Найпростіший 

синтаксис оформлення підпрограми: 

Ім’я_підпрограми PROC 

<пролог> 

<тіло підпрограми> 

<епілог> 

RET 

Ім’я_підпрограми ENDP 

Ім’я підпрограми в директиві PROC визначає точку входу до підпрограми, 

тобто адресу першої команди підпрограми, що підлягає виконанню після 

виклику підпрограми. 

Підпрограма може розміщуватися у будь-якому місці секції коду програми, 

але так, щоб без виклику на її команди випадково не передалося керування. Якщо 

підпрограму просто вставити у загальний потік команд у секції коду, то, 

незважаючи на директиви PROC/ENDP, мікропроцесор буде сприймати команди 
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підпрограми як частину потоку коду і виконувати команди підпрограми як 

частину цього потоку. 

Підпрограми можна розміщувати у тому ж вихідному файлі, що і головний 

модуль, до початку головного модуля або після головного модуля або в іншому 

файлі, який приєднується до головного модуля директивою INCLUDE. 

Наявність параметрів у підпрограмах підвищує гнучкість їх використання. 

Параметри у підпрограми можуть передаватися: 

1. У регістрах загального призначення. 

2. У стеку процесора. 

3. У регістрах стеку арифметичного співпроцесора. 

4. У регістрах розширень MMX/XMM. 

Для повернення результатів роботи підпрограма може використовувати 

вищезазначені способи. 

При передаванні параметрів через регістри процесора код, що передує 

виклику підпрограми, розміщує параметри у наперед визначених регістрах і 

виконує виклик за допомогою команди CALL. При цьому регістри для 

розміщення параметрів бажано вибирати таким чином, щоб код підпрограми зміг 

їх зразу ж використовувати без зайвих переміщень у зручні для нього регістри. 

Передавання параметрів через регістри є найкращим варіантом з точки зору 

швидкодії, тому що регістрова пам’ять є найшвидшою, і такий спосіб є 

найзручнішим при передаванні параметрів до підпрограми, розробленої на 

асемблері, але має і певні недоліки: 

а) обмежена кількість регістрів загального призначення, і, як наслідок, 

обмежена кількість параметрів; 

б) код підпрограми також потребує використання регістрів і при значній 

кількості переданих у регістрах параметрів буде вимушений зберігати їх 

у стеку (пам’яті); 

в) обмеження на розмір параметрів, що можуть передаватися за значенням, 

пов’язане з розрядністю регістрів; 

г) абсолютна апаратна залежність виклику. 
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При передаванні параметрів через стек процесора код, що передує виклику 

підпрограми, розміщує параметри у стеку у наперед визначеному порядку і 

виконує виклик за допомогою команди CALL. 

Команда CALL розміщує на верхівці стека за параметрами інформацію, яка 

використовується для повернення з підпрограми. При ближньому переході на 

верхівці стеку розміщується адреса наступної за CALL команди, тобто значення, 

яке при поверненні з підпрограми командою RET стане значенням регістра 

RIP|EIP. 

Для доступу до параметрів необхідно «пірнути» у глибину стека, не 

знімаючи з верхівки адресу повернення. Для цього, зазвичай, використовується 

базова адресація зі зміщенням з базою у регістрі RBP|EBP (нагадаємо, що якщо 

регістр EBP є базовим регістром, то сегментною складовою за замовченням є 

регістр SS, тобто виконується звернення до стека). 

Після збереження у стеку за допомогою PUSH RBP|EBP значення RBP|EBP, 

яке буде змінюватися, і копіювання адреси верхівки стека за допомогою MOV 

RBP|EBP , RSP|ESP залишається лише відрахувати зміщення від RBP|EBP до 

розміщених у стеку параметрів підпрограми. 

Після фіксації стану стека у RBP|EBP, виконаної розглянутими вище двома 

командами, стає можливим використання команд для роботи зі стеком, які 

змінюють RSP|ESP. Після фіксації стану стека параметри зі стека можна 

забирати, коли у цьому виникне потреба. При використанні у підпрограмі команд 

для роботи зі стеком необхідно забезпечити його стан перед виконанням 

команди RET таким, яким він був при вході до підпрограми. 

Після повернення з підпрограми виконанням команди RET у стеку 

залишаються параметри, які підпрограма отримувала при виклику. 

Вирівнювання стека у той самий стан, який він мав до виклику підпрограми, 

може бути виконано як у коді, що викликав підпрограму, так і безпосередньо у 

коді самої підпрограми. 

Вирівнювання стека у коді, що викликав підпрограму, виконується за 

допомогою команди ADD RSP|ESP,N після команди CALL. Для вирівнювання 



30  

стека безпосередньо у коді самої підпрограми достатньо завершити підпрограму 

командою RET N. В обох випадках число N дорівнює загальному розміру у 

байтах усіх параметрів підпрограми у стеку. Зважаючи на те, що система команд 

процесора не дозволяє заносити до стека байт, число N завжди парне. 

Передавання параметрів через стек процесора має наступні переваги: 

а) знижує апаратну залежність виклику і спрощує реалізацію компіляторів 

мов високого рівня; 

б) знижує (практично знімає) обмеження на кількість параметрів; 

в) знімає обмеження на розмір параметрів, що можуть передаватися за 

значенням; 

г) знижує прив’язку коду підпрограми до регістрів, тому що параметри зі 

стека можна забирати, коли у цьому виникне потреба. 

Передавання параметрів через стек має і певні недоліки: 

а) уповільнює код виклику через необхідність попереднього розміщення 

параметрів у стеку, який є частиною пам’яті; 

б) збільшує код підпрограми і зменшує швидкість виконання підпрограми 

через необхідність доступу до параметрів у стеку, який є частиною 

пам’яті. 

Порядок виконання 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 4.1. 

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

масиву з N цілих чисел. Виконання завдання необхідно обов’язково реалізувати 

у вигляді двох процедур, одна з яких отримує параметри через стек, а друга – 

через регістри процесора. Процедури повинні повертати результат через регістр- 

акумулятор або за адресою у регістрі-акумуляторі. 
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Таблиця 4.1 – Варіанти завдань до лабораторної роботи 
 

Номер варіанта 

b4b3b2b1b0 

Завдання 

00000 
Визначити суму квадратів різниць кожного елемента масиву 

з їх середнім арифметичним значенням 

00001 
Визначити кількість нульових елементів масиву, які 

знаходяться його мінімальним та максимальним елементами 

 
00010 

Визначити суму позитивних елементів масиву, які 

знаходяться між його мінімальним та максимальним 

елементами 

00011 Визначити суму індексів негативних елементів масиву 

00100 
Визначити суму елементів масиву, які знаходяться між його 

мінімальним та максимальним елементами 

00101 
Визначити середнє арифметичне елементів масиву з парними 

індексами 

00110 
Визначити різницю квадратів сум позитивних та негативних 

елементів масиву 

00111 
Визначити середнє арифметичне негативних елементів 

масиву 

01000 
Визначити різницю кількості позитивних і негативних 

елементів масиву 

01001 
Визначити середнє арифметичне позитивних елементів 

масиву 

01010 
Визначити різницю сум квадратів позитивних і негативних 

елементів масиву 

01011 
Визначити кількість нульових елементів масиву з парними 

індексами 

01100 
Визначити середнє арифметичне позитивних елементів 

масиву з парними індексами 
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Продовження таблиці 4.1 
 

01101 
Визначити різницю квадратів сум позитивних і негативних 

елементів масиву 

01110 
Визначити суму негативних елементів масиву з парними 

індексами 

01111 
Визначити кількість елементів масиву, які не перевищують 

середнє арифметичне елементів масиву 

10000 Визначити суму елементів масиву 

10001 Визначити середнє арифметичне елементів масиву 

10010 Визначити мінімальний елемент масиву 

10011 Визначити суму квадратів негативних елементів масиву 

10100 
Визначити різницю кількості позитивних та негативних 

елементів масиву 

10101 Визначити кількість негативних елементів масиву 

10110 Визначити максимальний елемент масиву 

10111 Визначити кількість нульових елементів масиву 

11000 
Визначити півсуму середніх арифметичних негативних та 

позитивних елементів масиву 

11001 Визначити суму елементів масиву з парними індексами 

11010 
Визначити різницю сум індексів позитивних та негативних 

елементів масиву 

11011 Визначити кількість ненульових елементів масиву 

11100 
Визначити середнє арифметичне індексів позитивних 

елементів масиву 

11101 Визначити суму негативних елементів масиву 

11110 Визначити суму квадратів елементів масиву 

11111 Визначити кількість входжень до масиву заданого елемента 
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Зміст звіту 

Звіт із цієї лабораторної роботи має містити: 

1. Назву і мету лабораторної роботи. 

2. Відповіді на контрольні питання. 

3. Повний вихідний текст усіх файлів проекту додатка з його детальними 

коментарями. 

Контрольні питання 

1. Навіщо зберігати значення регістра RSP|ESP на початку коду 

підпрограми і чому саме у регістрі RBP|EBP? 

2. Що повертається наступною підпрограмою: 

MyProc proc 

push ebp 

mov ebp,esp 

mov eax,[ebp+4] 

ret 

MyProc endp 

3. Чи можна розташувати реалізацію коду підпрограми у файлі *.inc 

(відповідь пояснити)? 

4. Як можна викликати підпрограму без використання команди CALL? 

5. Що звертає на себе увагу в наступному фрагменті коду: 

push 2 

push 4 

push 8 

call MyProc 

add esp,8 

6. Знайти і пояснити синтаксичні та логічні помилки у наступному 

фрагменті коду: 

MyProc proc 

push ebp 

mov ebp,esp 
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push ebx 

mov eax,[esp+4] 

lea eax,[eax+5*eax] 

pop ebp 

pop ebx 

ret 8 

MyProc endp 

Література: [1, с. 188–197; 2, с. 161–164, с. 167–176; 3, с. 220–245, с. 363– 

376; 4, с. 93–120; 5, с. 67–73; 8, с. 212–217]. 

 
 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Модульне програмування 

Мета: набуття практичних навичок розробки модульних програм. 

Короткі теоретичні відомості 

Концепція модульного програмування передбачає розподіл складної задачі 

на ряд більш простих функціонально самостійних під задач з подальшою 

реалізацією кожної такої під задачі або їх окремих груп в окремих програмних 

одиницях – модулях. 

Використання модулів спрощує керування проектом і надає дві головні 

переваги. По перше, розробка та налагодження окремих модулів виконується 

ізольовано від інших модулів проекту, що дозволяє залучати до його розробки 

цілі групи програмістів. По друге, з’являється можливість на кожному з етапів 

проекту залучати до розробки модулів різну кількість програмістів різної 

кваліфікації й до того ж таких, що володіють різними мовами програмування. 

Об’єднання окремих модулів в єдиний проект виконується спеціальними 

програмними засобами. При об’єднанні розроблених з використанням різних мов 

програмування окремих модулів в єдиний проект, їх сумісність забезпечується 

дотриманням при розробці підпрограм модулів певних конвенцій виклику та 

іменування. 
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Конвенції виклику (Calling convention) регламентують способи організації 

виклику підпрограм, передавання їм параметрів і повернення результатів роботи 

підпрограм в точку виклику. 

Потягом розвитку програмування сформувалося декілька конвенцій 

виклику серед яких можна зазначити наступні: 

1. PASCAL – параметри передаються через стек в прямому порядку (зліва 

направо), стек вирівнює підпрограма. 

2. С (CDECL) і SYSCALL – параметри передаються через стек в 

зворотному порядку (справа наліво), стек вирівнює код, що викликає 

підпрограму. 

3. STDCALL – параметри передаються через стек в зворотному порядку 

(справа наліво), стек вирівнює підпрограма. 

4. FASTCALL (REGISTER) – не стандартизована і існує в декількох 

реалізаціях: 

а) в реалізації Borland для 32-х розрядних версій Windows NT: перший 

(зліва направо) параметр в регістрі EAX, другий в EDX, третій в ECX, 

інші, за наявності таких, розміщуються в стеку в прямому порядку 

(зліва направо), стек вирівнює підпрограма; 

б) в реалізації Microsoft для 32-х розрядних версій Windows NT: перший 

(зліва направо) параметр в регістрі ECX, другий в EDX, інші, за 

наявності таких, розміщуються в стеку в зворотному порядку (справа 

наліво), стек вирівнює підпрограма; 

Конвенції CDECL, STDCALL і FASTCALL для 32-х розрядних версій 

Windows NT передбачають повернення результату з підпрограми через регістр- 

акумулятор за значенням в EAX/AX/AL, якщо його розмір не перевищує 32 біти. 

Результат розміром 8 байтів повертається за значенням в парі регістрів 

EDX:EAX, все інше повертається за адресою в EAX. Числа з плаваючою комою 

повертаються за значенням через верхівку стеку арифметичного співпроцесора. 

Всі 64-х розрядні версії Windows NT використовують єдиний ABI (англ. 

Application Binary Interface, ABI) наближений до FASTCALL: 
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1. Перші чотири зліва направо параметри передаються через регістри, п’ятий 

та інші параметри, за наявності таких, розміщуються в стеку в зворотному 

порядку (справа наліво, тобто від останнього до п’ятого) 

2. Для параметрів розміром 8/16/32/64 біта – 1-й (зліва направо) в RCX, 2-й в 

RDX, 3-й в R8, 4-й в R9. 

func1(int a, int b, int c, int d, int e); 

// a – RCX, b – RDX, c – R8, d – R9, e в стеку 

3. Якщо перші чотири параметри є числами з плаваючою комою, то вони 

передаються зліва направо в регістрах XMM0–XMM3. 

func2(float a, double b, float c, double d, float e); 

// a – XMM0, b – XMM1, c – XMM2, d – XMM3, e в стеку 

4. Якщо перші чотири параметри різнотипні, то вони передаються із 

збереженням закріплених регістрів відповідно до пунктів 2 і 3. 

func3(int a, double b, int c, float d); 

// a – RCX, b – XMM1, c – R8, d – XMM3 

5. Всі параметри в стеку кратні восьми незалежно від їх фактичного розміру. 

6. Код що викликає підпрограму резервує в стеку місце під перші чотири 

параметри, хоча і передає їх в регістрах. 

7. Стек вирівнює код, що викликає підпрограму. 

8. RDI, RSI, RBX, RBP, R12–R15, XMM6–XMM15 повинні зберігатися 

підпрограмою. 

9. Результат, що не перевищує 64 біта повертається в RAX за винятком чисел 

з плаваючою комою, які повертаються в XMM0. Результат, що перевищує 

64 біта повертається за посиланням в RAX. 

Процедури і функції усередині програм на різних мовах програмування 

розпізнаються за внутрішніми іменами які можуть відрізняються від імен 

функцій у вихідному тексті програми. 

Набір правил за якими компілятором створюється внутрішнє ім’я функції 

називають конвенцією іменування (Naming convention). Певній конвенції 

виклику відповідає певна конвенція іменування. Таблиця 5.1 на прикладі 
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функції, визначеної з іменем FunctionName, демонструє як створюються імена 

функцій компілятором. 

Таблиця 5.1 
 

Конвенція виклику Ім’я функції (конвенція іменування) 

SYSCALL FunctionName 

PASCAL(FORTRAN,BASIC) FUNCTIONNAME 

С ( cdecl) _FunctionName 

STDCALL ( stdcall) _FunctionName@N, де N – загальний розмір в 

байтах параметрів функції 

  fastcall @FunctionName@N, де N – загальний розмір в 

байтах параметрів функції 

 
Модульне програмування є подальшим розвитком процедурного 

програмування, і окремою структурною одиницею кожного модуля є підпрограма 

(процедура, функція). 

Розширений синтаксичний опис підпрограми для 32-розрядного MASM 

має наступний вигляд (в квадратних дужках «[…]» зазначено необов’язкові 

директиви): 

ім’я PROC [<Атрибути>] [USES <Регістри>] [<Параметри>] 

[LOCAL <Змінні>] 

<послідовність команд> 

RET 

ім’я ENDP 

<Атрибути> мають синтаксис [<Відстань>][<Конвенція>][<Видимість>]. 

Атрибут <Відстань> визначається асемблером автоматично на основі моделі 

пам’яті і його можна не зазначати. 

Атрибут <Конвенція> визначає конвенцію виклику (та іменування) і може 

приймати одне із значень з множини (C, STDCALL, SYSCALL, PASCAL, BASIC, 

FORTRAN). Конвенції PASCAL, BASIC і FORTRAN є абсолютно 

еквівалентними. 
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Атрибут <Видимість> може приймати одне із значень з множини (PRIVATE, 

PUBLIC, EXPORT) і визначає, чи буде підпрограма доступна (PUBLIC та 

EXPORT) для виклику з інших програм або модулів, чи не буде (PRIVATE). 

<Регістри> – визначає для директиви USES перелік розділених пробілом 

імен регістрів загального призначення, які будуть автоматично зберігатися на 

вході у підпрограму і поновлюватися на виході. 

<Параметри> являють собою розділений комами перелік параметрів 

підпрограми, що має синтаксис Параметр:тип параметру [, … [,\]] 

Параметр – символьне ім’я формального параметру підпрограми, а тип 

параметру може приймати одне із значень з множини (BYTE, SBYTE, WORD, 

SWORD, DWORD, SDWORD, REAL4, QWORD, REAL8, MMWORD, TBYTE, 

REAL10, PTR тип (тип один з раніше перерахованих), VARARG). 

Директива LOCAL дозволяє визначити локальні змінні для використання 

в підпрограмі. <Змінні> в директиві LOCAL являють собою розділений комами 

перелік, що має синтаксис Змінна:тип для змінних простих та структурованих 

типів (але не масивів) або Змінна[кількість]:тип для масивів з елементами 

простих та структурованих типів. 

Каркасний код статичної бібліотеки має наступний вигляд 

.386 

.model flat [,<конвенція>] 

.code 

<визначення підпрограми> 

…………………. 

end 

Всі призначені для використання поза межами модуля (експортовані) 

функції статичної бібліотеки повинні визначатися з атрибутом видимості 

PUBLIC. 

Трансляція вихідного тексту майбутньої бібліотеки виконується 

звичайним способом 

ML.EXE /c /coff /Cp /nologo /I"C:\MASM\INC" ім’я.asm 
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Подальше отримання бібліотечного lib-файлу виконується за допомогою 

спеціального параметра лінкера /LIB 

LINK.EXE /LIB /LIBPATH:"C:\MASM\LIB\x86" ім’я.obj 

або з використанням спеціальної утиліти Microsoft Library Manager 

LIB.EXE /LIBPATH:"C:\MASM\LIB\x86" ім’я.obj 

Для зв’язування проекту Microsoft Macro Assembler із статичною 

бібліотекою потрібно виконати опис прототипів використовуваних функцій 

бібліотеки у вихідному тексті асемблерної програми або у використовуваних 

нею заголовних файлах у вигляді 

ім’я PROTO <конвенція> <параметри> 

<конвенція> і <параметри> визначаються так само як і при описі функції. 

Символьні імена параметрів зазначати не обов’язково. 

Після визначення прототипів виклик функцій виконується за допомогою 

директиви з синтаксисом високого рівня 

INVOKE ім’я, параметр1, параметр2, … параметрN 

Після цього потрібно додати ім’я файлу бібліотеки в командний рядок 

лінкера або скористатися директивою INCLUDELIB. 

Для конвенцій, що безпосередньо не підтримуються MASM, прототипи 

функцій визначити не можливо і замість прототипів використовуються 

директиви EXTRNDEF або EXTRN. При цьому виклик функції за допомогою 

INVOKE стає не можливим і потрібно вручну сформувати код виклику згідно з 

з конвенцією виклику. 

Для зв’язування проекту Microsoft Visual C++ із статичною бібліотекою 

потрібно потрібно виконати опис прототипів використовуваних функцій 

бібліотеки у вихідному тексті С-програми у вигляді: 

extern "C" <тип_результату> [<конвенція>] ім’я(тип_параметрів); 

Директива extrn з модифікатором "C" повідомляє компілятор про те, що це 

імпортована функція і шукати її потрібно в бібліотечних файлах за іменем згідно 

з конвенцією іменування зазначеною в <конвенція>. Значеннями <конвенція> 

для Microsoft Visual C++ можуть бути cdecl, stdcall, fastcall, __thiscall 
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    clrcall. Якщо не зазначена жодна з конвенцій, то за замовчуванням 

використовується cdecl. Після визначення прототипів виклик функцій 

виконується звичним способом. 

Після цього потрібно додати ім’я файлу бібліотеки в командний рядок 

лінкера (Проект-Свойства-Свойства конфигурации-Компоновщик-Командная 

строка) або скористатися директивою #pragma comment(linker, 

"/DEFAULTLIB:ім’я.lib") у вихідному тексті програми. 

Каркасний код динамічної бібліотеки відрізняється від каркасного коду 

статичної наявністтю крапки входу – функції DllMain. 

.386 

.model flat[,<конвенція>] 

.code 

DllMain proc hinstDLL:HINSTANCE, fdwReason:DWORD, lpvReserved:LPVOID 

[<код ініціалізації>] 

mov eax, TRUE 

ret 

DllMain endp 

<визначення підпрограм> 

…………………. 

end DllMain 

Функція DllMain викликається системою при певних подіях і її 

призначення полягає в ініціалізації DLL, тобто підготовки її до подальшого 

використання. 

Трансляція вихідного тексту майбутньої бібліотеки виконується 

звичайним способом: 

ML.EXE /c /coff /Cp /nologo /I"C:\MASM\INC" ім’я.asm 

Подальше отримання програмного файлу DLL виконується за допомогою 

спеціального параметра командного рядка лінкера /DLL: 

LINK.EXE /NOLOGO /SUBSYSTEM:WINDOWS /RELEASE /DLL 

/LIBPATH:"C:\MASM\LIB\x86" ім’я.obj 
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В результаті компонування створюються два файли: програмний файл 

ім’я.dll і файл бібліотеки імпорту ім’я.lib, який використовується для так званого 

раннього (статичного) зв’язування додатку з DLL. 

При ранньому (статичному) зв’язуванні завантаження самого додатку в 

пам'ять і завантаження DLL в адресний простір додатку виконує операційна 

система. Також операційна система визначає адреси функцій DLL і заповнює 

ними спеціальну таблицю імпорту (IAT) для забезпечення можливості виклику 

функцій DLL. 

Зовнішньо раннє зв’язування проекту Microsoft Macro Assembler із 

динамічною бібліотекою нічим не відрізняється від зв’язування із статичною 

бібліотекою. Замість файлу статичної бібліотеки використовується файл 

бібліотеки імпорту, який автоматично створюється в результаті компонування 

DLL. 

Раннє зв’язування проекту Microsoft Visual C++ із динамічною бібліотекою 

майже не відрізняється від зв’язування із статичною бібліотекою. Єдина 

відмінність полягає у використанні кваліфікатора declspec(dllexport) в описі 

прототипу функції 

extern "C" declspec(dllexport) <тип_результату> [<конвенція>] 

ім’я(тип_параметрів); 

Пізнє (динамічне) зв'язування відрізняється від раннього зв'язування тим, 

що завантаження DLL і визначення адреси потрібної функції для ії виклику 

виконується самим додатком в процесі його роботи за допомогою функцій Win 

API LoadLibrary (LoadLibraryEx) і GetProcAddress. Ці функції перебувають в 

kernel32.dll, з якою попередньо необхідно виконати раннє зв'язування. За 

допомогою Win API функції FreeLibrary додаток може вивантажити бібліотеку, 

що стала не потрібною, звільняючи, таким чином, пам'ять. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Визначити номер свого варіанта завдання. Для цього необхідно перевести 

номер залікової книжки або студентського квитка у двійкову систему числення 
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bn-1,…,b1,b0, відокремити молодші біти і скористатися таблицею 6.2 першої 

частини цих методичних вказівок. 

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

одновимірного масиву з N чисел. 

Зміст звіту 

Звіт із цієї лабораторної роботи має містити: 

1. Назву і мету лабораторної роботи. 

2. Відповіді на контрольні питання. 

3. Повний вихідний текст усіх файлів проекту додатка з його детальними 

коментарями. 

Контрольні питання 

1. Які переваги має модульне програмування у порівнянні з процедурним? 

2. Які переваги має використання динамічних бібліотек у порівнянні із 

статичними? 

3. Навіщо потрібна стандартизація конвенцій виклику та іменування? 

4. Що регламентують конвенції виклику? 

5. Які конвенцій виклику притаманні програмному інтерфейсу як 32-х та і 

64-х бітних версій Windows NT? 

6. Які існують методи зв’язування додатків з DLL? 

7. Навести порівняльну характеристику різних методів зв’язування 

додатків з DLL? 

Література: [6, с. 578–592; 7, c. 476–527]. 
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