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Мета дослідження:  виконання процесу візуалізації 
роботи пам'яті, завдяки дослiдженням в галузi 
асемблювання. 

 

Об’єкт дослідження:  синтаксис мови  асемблера 
програми Corewar. 

 

Предмет дослідження:  асемблер, дизасемблер, 
віртуальна машина  

2 



Актуальність дослідження 

Мова асемблера є потужним інструментом, що 
допомагає  виявити всі особливості апаратного та 
програмного забезпечення.  

Тож дане дослідження, тобто побудова 

системи асемблювання та віртуальної машини, є 
необхідним для розуміння архітектури комп'ютера. 
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Постановка задачі 
 

• Провести огляд предметної області, 
розглянути історію розвитку асемблера та 
віртуальної машини. 

• Розглянути основні методи розробки на 
мові асемблера, та синтаксис мови 
асемблера 

• Розробити програмний продукт згідно 
вивченим матеріалам  
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Теоретичні відомості 

• Транслятор 

• Процес компіляції 

• Асемблер 

• Віртуальна машина 
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Приклад віртуальної машини LC-3 
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Процес переходу мови асемблера 
до виконання в VM 
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Інструкція MOV копіює сама себе в 
пам'яті 
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Робота 
програми 

Єдина завдання 
програми полягає в 
тому, щоб скопіювати 
саму себе в інше місце в 
пам'яті віртуальної 
машини MARS і 
продовжувати 
виконання з нового 
місця. 
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Синтаксис мови асемблера 
програми Corewar 

Мова асемблера підпорядковується правилу 
—  в одному рядку лише одна інструкція. 
Мова асемблера має певний набір з 16 
операцій. Кожна з яких приймає від одного 
до трьох аргументів.  
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО 
ПРОДУКТУ 

• Асемблер 

• Дизасемблер 

• Віртуальна машина 

• Модуль візуалізації роботи пам'яті 
віртуальної машини 
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Асемблер 
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Дизасемблер  
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Віртуальна машина 
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Висновки 

Було ознайомлення з теоретичним матеріалом  
Після цього було розглянуто віртуальну машину 
MARS, інструкції мови Redcode, синтаксис мови 
асемблера процесорної архітектури типу RISK на 
основі програми Corewar.  
В якості практичного прикладу було розроблено 
програмне забезпечення з використанням мови 
Ci. Розроблений програмний продукт 
складається з асемблера, дизасемблера, 
віртуальної машини та інструменту для 
візуалізації роботи пам'яті віртуальної машини. 
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Дякую за увагу 
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