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Вступ

Друга  частина  лабораторного  практикуму  орієнтована  на 
продовження практичного вивчення програмування мовою Асемблера для 
мікропроцесорів фірми Intel.

В  першій  лабораторній  роботі  розглядаються  макроси  в  мові 
Асемблера,  які  є  особливим  різновидом  підпрограм,  що  дозволяють 
скоротити обсяг асемблерних програм. 
       Наступні дві роботи присвячені вивченню двох основних системних 
програм обробки – транслятора  Turbo Assembler (TASM) і  компонувача 
TLINK.  Знання  особливостей  їх  функціонування  дозволяє  створювати 
ефективні  багатомодульні  програми  і  здійснювати  їх  швидке 
налагоджування.

Опанувавши  програмування  математичного  співпроцесора  можна 
використовувати арифметичні операції зі всіма типами даних, включаючи 
числа із  плаваючою комою.  В результаті   значно  розширюється   сфера 
застосування Асемблера.  

Дві  лабораторні  роботи  пов’язані  із  програмним керуванням  двох 
важливих периферійних пристроїв: дисплея та “миші”.  Вивчивши графіку 
на Асемблері в текстовому та графічному режимах роботи дисплея можна 
легко формувати графічні зображення будь-якої складності з максимально 
можливою  швидкодією.  Це  дасть  змогу  створювати  програми  з 
динамічними зображеннями, які часто використовуються в різноманітних 
ігрових  та  навчальних  програмах.  Використання  в  таких  програмах 
пристрою “миша” є обов’язковим.

Велику  користь  програмісту  надасть  також  вміння  програмувати 
роботу з файлами в різних режимах.

Практично  засвоївши  лабораторні  роботи,  які  розглянуті  в 
посібнику, можна створювати достатньо складні асемблерні програми на 
професійному рівні. 
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