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АНОТАЦІЯ
Курс є нормативним для підготовки студентів факультету прикладної математики та
інформатики напряму “системний аналіз” за циклом комп’ютерних дисциплін. Курс
необхідний для вивчення загальних принципів програмування задач на системному рівні
операційної системи комп'ютера мовами асемблера, С++, С#, та іншими, вивчення типових
сучасних системних засобів програмування базових задач різного призначення, отримання
знань і практичних навиків проектування системних програм, структур даних і побудови
алгоритмічних моделей.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: математичні та інформаційні основи системного програмування, як методу
реалізації робочого середовища комп'ютера; алгоритмічні мови асемблера, С++, С# та інші в
обсязі задач розділів курсу; типові сучасні алгоритми програмування основних системних
задач; процедури проектування, програмування, тестування і налагодження системних
програм; стандартні базові бібліотеки операційної системи комп'ютера і середовищ
програмування різних алгоритмічних мов.
вміти: проектувати алгоритми для програмної реалізації системних задач комп'ютера;
застосовувати різні алгоритмічні мови для програмування системних задач; складати,
тестувати і налагоджувати системні програми; аналізувати і модифікувати системні
програми до зміни вимог; реалізувати вимоги користувачів комп'ютера до будови робочого
середовища; застосовувати стандартні бібліотеки функцій операційної системи для задач
системного програмування.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Програмування і застосування динамічних бібліотек функцій. Принципи будови
бібліотек функцій DLL. Структура DLL. Виклики функцій DLL. Концепції передавання
параметрів функцій. Реалізація концепцій на рівні машинних команд. Використання
апаратного стеку. Розподіл пам'яті для функцій. Неявне і явне зв'язування з DLL. Схеми і
системні функції для зв'язування з DLL. Виклики функцій DLL з програм на різних
алгоритмічних мовах.
2. Проектування і програмування макропроцесорів. Визначення і використання
макропроцесорів. Макровизначення, макрокоманди, макророзширення. Структури даних і
алгоритми реалізації макропроцесора. Структури на основі таблиць і на основі класів.
Основний алгоритм макропроцесора. Розширені можливості макропроцесорів. Бібліотеки
макровизначень.
3. Машинна графіка і графічні редактори. Малюнки і їх відображення. Процес
побудови зображень. Команди графічного редактора. Системні графічні бібліотеки.
Принципи малювання в операційній системі. Системні стандартні класи для малювання.
Графічний інструментарій. Властивості класу полотна. Стандартні графічні фігури.
Алгоритми програмування динамічних елементів. Пересування і зміна розмірів елементів.
Опрацювання системних подій і повідомлень. Команди, меню, панелі інструментів.
Масштабування, фільтрування.
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