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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Інформатика та обчислювальна техніка  

2. Операційні системи 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Програмування на мові С 

2. Програмування мікроконтролерних систем 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється отримання знань про: 

1. Структуру та архітектуру ПЕОМ на основі мікропроцесора Intel® х86;  

2. Засоби організації програм на мові асемблер; 

3. Принципи програмування арифметичного співпроцесора ; 

4. Розширені можливості сучасних мікропроцесорів (MMX, SSE(2,3));  

5. Принципи побудови програм для реального та захищеного режимів роботи процесорів ; 

6. Принципи програмування для різних операційних систем (ОС), у тому числі: MS-DOS®, 

MS Windows® і Unix® (Linux®);  

7. Принципи побудови трансляторів та ії складових частин; 

8. Методи розподілу пам’яті та методи генерації об’єктного коду; 

9. Функціональне призначення складових частин інтегрованого середовищ розробки 

програмного забезпечення. 

Вміти: 

1. Працювати із даними, представленими у внутрішньому форматі обчислювальної системи  

2. Реалізовувати основні обчислювальні процедури на мові асемблера;  

3. Розробляти програми для центрального процесору (цілочисельне програмування)  

4. Програмувати арифметичний співпроцесор  

5. Працювати із ланцюжками символів  

6. Будувати таблиці ідентифікаторів  

7. Використовувати спеціальне програмне забезпечення для аналізу коду програм та будови 

аналізаторів 

Володіти: 

1. Навичками роботи із системним програмним забезпеченням; 

2. Навичками відлагодження програм за допомогою спеціального програмного забезпечення; 

3. Методиками побудови алгоритмів основних обчислювальних процесів; 

4. Методами розробки системного програмного забезпечення; 

 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Архітектура мікропроцесора (МП) та її складові.  

 Програмна модель процесора x86 та IA32.  

 Управління пам’яттю у реальному режимі роботи МП.  

 Управління пам’яттю у захищеному режимі. 

Модуль 2 

 Система команд МП Intel. 

 Практичні прийоми програмування. 

 Підпрограми у програмах на асемблері. 

 Обробка масивів даних. 

Модуль 3 

 Архітектура співпроцесора.  

 Типи даних співпроцесора.  

 Система команд співпроцесора. 

 ММХ – розширення процесора Intel. 

 SSE (SSE2, SSE3) - розширення процесора Intel. 



Модуль 4 

  Інтерфейс із мовами високого рівня. 

 Змішане програмування. 

 Основи 64-розрядного програмування. 

Модуль 5 

 Формальні мови та граматики. 

 Граматики та розпізнавачи. 

 Класифікація мов та граматик. 

 Загальна схема роботи компіляторів та інтерпретаторів. 

 Сучасні компілятори та інтерпретатори. 

Модуль 6 

 Лексичні аналізатори.  

 Синтаксичні аналізатори. 

 Генерація коду. Розподіл пам’яті.  

 Системи програмування –складові та їх функціональне призначення.  

 Принципи розробки у сучасних обчислювальних архітектурах. 
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