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Загальні положення
Фахове вступне випробування проводиться приймальною комісією
Хмельницького національного університету – за спеціальністю 126
«Інформаційні системи та технології».
Під час виконання завдання перевіряються знання, вміння та навички
студентів щодо розв’язання певних завдань з архітектури комп’ютерів,
системного програмного забезпечення, комп’ютерної логіки, програмування
та системного програмування.
Критерії оцінювання
При тестуванні абітурієнт одержує завдання з 25 тестових питань –
відповідно на перевірку основних знань і вмінь з архітектури комп’ютерів,
системного програмного забезпечення, комп’ютерної логіки, програмування
та системного програмування.
Оцінюється тестове завдання за 200-бальною шкалою (від 100 до 200
балів), причому кожне тестове питання оцінюється рівною кількістю балів.
Для подальшої участі в конкурсі абітурієнт повинен набрати не менше 124
балів.
Зміст навчального матеріалу
У програмі наведені в довільному порядку можливі теми, за якими
сформовані тестові питання.
1 Комп'ютерна логіка
Вибір системи числення для представлення інформації. Переведення
числової інформації з однієї позиційної системи числення в іншу. Двійкова
арифметика. Системи числення для представлення інформації. Алфавіт. Вага
цифри. Основа системи числення. Додавання, віднімання, множення, ділення
двійкових чисел.
Найпростіші еквівалентні перетворення. Поняття елементів, вузлів і
пристроїв комп'ютерної схемотехніки. Поняття й властивості інформації.
Аналогові та дискретні сигнали. Дискретизація інформації. Загальні поняття
цифрового автомату та алгоритму.
Операнди. Формальні правила двійкової арифметики. Додавання чисел
з фіксованою комою на двійкових суматорах. Двійковий суматор прямого

коду (ДСПК). Двійковий суматор оберненого коду (ДСОК). Двійковий
суматор додаткового коду (ДСДК). Модифіковані коди. Чотири методи
множення двійкових чисел. Структурні схеми
пристроїв множення.
Приклади множення на ДСДК для чисел з різними знаками. Прискорення
операції множення. Матричні методи множення. Методи ділення двійкових
чисел. Множення чисел з фіксованою комою на ДСПК. Множення чисел,
представлених у формі з фіксованою комою, на двійкових суматорах
додаткового та оберненого коду. Теорема про множення чисел в додаткових
кодах. Шкільний алгоритм ділення. Алгоритм ділення з відновленням
залишку. Алгоритм ділення без відновлення залишку. Реалізація алгоритмів
ділення на ДСОК і ДСДК. Ділення чисел з отриманням частки в прямому і
оберненому кодах. Методи прискорення операції ділення.
Числа з фіксованою і плаваючою комою. Масштабний коефіцієнт.
Порядок числа. Форми представлення і запису чисел. Представлення
від'ємних чисел. Автоматне зображення числа. Мантиса числа. Нормальна
форма числа. Нормалізоване число. Прямий, обернений і додатковий коди.
Нормалізація. Вирівнювання порядків. Методи прискорення додавання.
Особливості множення чисел, представлених у формі з плаваючою комою.
Розрядна сітка. Переповнення розрядної сітки. Особливості додавання чисел,
представлених у формі з плаваючою комою. Простий зсув. Модифікований
зсув. Ділення чисел, представлених у формі з плаваючою комою. Отримання
мантиси результату. Отримання порядку результату. Приклади ділення чисел
на двійкових суматорах.
Основні поняття алгебри логіки. Логічні функції. Закони та аксіоми
алгебри логіки. Диз'юнктивна (ДНФ) та кон’юнкивна (КНФ) нормальні
форми. Досконалі кон'юнктивна (ДКНФ) та диз'юнктивна (ДДНФ) нормальні
форми. Функціонально повнв системи булевих функцій.
Постановка задачі мінімізації в класі ДНФ. Метод Квайна. Метод
Квайна - Мак-Класкі. Таблично-графічні методи. Мінімізація кон’юнктивних
нормальних форм. Мінімізація частково визначених булевих функцій.
Постановка задач аналізу та синтезу комбінаційних схем (КС).
Канонічний метод синтезу комбінаційних схем. Типові схеми.
Основні поняття і визначення теорії абстрактних автоматів. Мілі та
Мура, С-автомат. Способи опису автоматів. Абстрактний та структурний
автомати. Канонічний метод структурного синтезу ЦА. Елементарні цифрові
автомати з пам'яттю (триггерні пристрої) та їхні властивості.
Принцип мікропрограмного керування. Поняття операційних та
керуючих автоматів (ОА і КА). Способи опису алгоритмів і мікропрограм.
Синтез мікропрограмних автоматів (Мілі та Мура) за граф-схемою алгоритму.

Логічні елементи. Тригери. Операційні елементи. Шини. Лічильники.
Регістри.
Шифратори.
Дешифратори.
Цифровий
компаратор.
Мультиплексори. Демультиплексори. Суматори. Напівсуматори. Арифметикологічні пристрої (АЛП). Мікроконтролери. Мікропроцесори. Однокристальні
мікрокомп'ютери. Програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС).
2 Програмування
Рядки в мові С. Введення – виведення рядків.
Однозв’язні та двозв’язні списки. Динамічні структури даних. Черга,
циклічна черга. Стек. Двійкові дерева.
Розробка програмних додатків із використанням графіки. Робота з
діалоговими компонентами та файлами. Створення проекту додатка Windows
Forms. Програмування елементів керування.
Функції в мові С. Загальні поняття про функції. Арифметичні функції.
Різні типи функцій. Рекурсія. Поняття прямої і непрямої рекурсії.
Поняття алгоритму. Алгоритми і алгоритмізація. Типи основних
структур алгоритмів. Алгоритми та їх властивості. Поняття програми.
Структура програми мовою С. Введення даних з використанням
стандартних функцій. Загальні відомості про оператори.
Опис масивів мовою С. Масиви елементів. Оголошення масивів.
Доступ до компонентів масиву, одно- і n-мірні масиви.
Методи сортування і пошуку. Пошук лінійний, двійковий. Сортування
елементів масиву. Метод попарної перестановки елементів. Метод
найменших елементів. Метод бінарного пошуку. Визначення складності
алгоритму.
Оператор розгалуження в мові С, його форми. Логічні операції.
Оператори циклу. Оператори циклу-поки та циклу-до, їх відмінності.
Типи файлів. Файли в мові С. Загальні правила для всіх типів файлів.
Текстові файли. Бінарні файли.
3 Системне програмування
Поняття сегментної організації пам'яті. Режими адресації пам'яті.
Основні відомості про процесори сімейства Ix86. Регістри процесора. Їх
класифікація та призначення. Програмна модель процесора. Системи
числення, що використовуються в програмах на мові асемблера. Адресація

пам’яті в процесорах. Стекова пам'ять. Реальний та захищений режим роботи
процесорів.
Адресові простори оперативної пам’яті і портів вводу-виводу. Загальні
поняття про архітектуру обчислювальної системи. Структура пам’яті
обчислювальної системи. Вступ в системне програмування. Структура
системного програмного забезпечення. Програмна модель пам'яті.
Програмування в машинних кодах та мнемонічні мови. Модель
програми на мовi ассемблера. Поняття команди. Типи даних. Основнi
псевдооператори. Поняття компiляцiї та iнтерпретацiї програми. Процес
асемблювання та компоновки програми. Процедура завантаження програми в
пам'ять обчислювальної системи та її виконання. Поняття переміщуваної та
непереміщуваної програми.
Арифметичнi команди. Команди додавання, вiднiмання, множення,
дiлення, розповсюдження знаку. Формати команд. Типи даних арифметичних
команд. Двійкова та десяткова арифметика в командах. Арифметичні
команди та прапорці процесора.
Команди логічних операцій. Їх формати. Логічні команди і прапорці
процесора. Команди зсувів. Поняття зсуву, циклічного зсуву, арифметичного
та логічного зсуву. Статичний та динамічний зсув. Команди зсуву та
прапорці процесора.
Знайомство з системою команд базового процесора та принципом її
будови. Загальна характеристика команд процесора, їх основні
функціональні групи команд. Команди передачi даних та режими адресацiї в
них. Додатковi вiдомостi про псевдооператори даних.
Підпрограма на мові асемблера. Команди передачi керування.
Програмування розгалужень. Безумовна передача керування та передача
керування по умовi. Поняття внутрішньосегментного та міжсегментного
переходу. Програмування циклів та їх типи. Способи описання. Поняття
близького та далекого виклику процедури.
Команди програмного виклику переривання i повернення iз
переривання. Призначення та типи систем переривання. Види переривань
процесора. Зовнішні та внутрішні, апаратні та програмні, масковані та
немасковані переривання процесора. Пріоритет переривання. Поняття
особливого випадку, вектора переривання. Алгоритм підтвердження
переривання та переходу до виконання процедури переривання та
повернення з неї для базового процесора. Порівняння підсистем переривання
базового процесора і процесора не Intel-сумісного сімейства. Переривання
процесора і програмний стек. Підсистема переривання і резидентні програми.
Підсистема переривання і співпроцесор. Таблиця векторiв переривання.

Покроковий режим роботи процесора і його використання в процедурі
відлагоджування програми.
Операції пересилки, порiвняння, сканування, завантаження та
збереження рядка. Поняття рядка в процесорі. Алгоритм ініціалізації
процедури обробки рядка. Команди обробки рядкiв: Поняття префiкса
повторення та їх типи та формат. Рядкові команди та переривання процесора.
Команда холостого ходу. Команда зупинки процесора і способи
організації роботи системи з її використанням. Команда синхронiзації
програми з подіями в обчислювальній системі. Її використання для
синхронізації ходу обчислювального процесу з співпроцесорами. Керування
прапорцями.
Інформаційні бази операційних систем. Програмні переривання як
механізм доступу до системних ресурсів. Служби Windows операційних
систем. Використання бібліотек стандартних процедур та функцій мов
програмування.
Драйвери послідовного та блочного пристрою. Поняття драйвера.
Встановлюванi драйвери пристроїв. Програма стратегiї. Програма
переривання.
Поняття макровизначення. Використання параметрiв в макрокомандах.
Коментарi в макрокомандах. Використання макрокоманд всерединi
макровизначень. Використання бiблiотек макровизначень. Макровизначення
як проміжна ступінь між асемблерами та мовами високого рівня.
Стратегія використання мов високого рівня для розробки системних
програм. Розробка системних програм, які поєднують у собі об'єктні модулі
розроблені з використанням мов різних рівнів та методи їх відлагоджування.
Слово стану спiвпроцесора. Система команд спiвпроцесора. Процедура
виконання команди базового процесора "переключитись на співпроцесор" та
процедура її виконання співпроцесором. Представлення даних з плаваючою
крапкою. Регістровий стек. Керуюче слово спiвпроцесора та його формат.
4 Архітектура комп’ютерів
Призначення арифметично-логічного пристрою. Арифметичні та
логічні операції. Способи дії над операндами.
Адресація об’єктів мікропроцесора. Сегментна та сторінкова
організація пам’яті. Типи режимів адресації операндів.
Режим супервізора, режим користувача. Організація захисту. Кільця
захисту (чотири рівні захисту). Захист на рівні сторінок Види мікросхем

ПЗП. Кеш-пам’ять. Первинний та вторинний кеш. Статичний ОЗП.
Динамічний ОЗП. Типи динамічної пам’яті. CMOS RAM. BIOS, Setup.
Принцип побудови ієрархічної пам’яті. Особливості організації роботи
шин. Режими роботи системної шини. Архітектурні особливості комп’ютера.
Система шин. Основна задача шин.
Архітектура
CISC,
RISC,
МІSC.Загальні
характеристики
мікропроцесорів (МП). Порівняльна характеристика CPU.
Загальна характеристика роботи комп'ютера із зовнішніми пристроями.
Види переривань. Система переривань з програмним опитом. Векторна
пріоритетна система переривань. Стек. Види запитів на переривання
(немасковані та масковані). Схема каскадування.
Способи організації передачі даних між пам’яттю та периферійними
пристроями. Призначення та побудова підсистеми прямого доступу до
пам’яті (ПДП). Програмно керована передача.
Система арбітражу. Програмний полінг. Циклічний послідовний опит
запитів переривань. Ланцюжкова однотактна схема визначення
пріоритетного запиту (дейзі-ланцюжок).
5 Системне програмне забезпечення
Основні поняття операційної системи. Загальна структура операційної
системи. Модель клієнт-сервер. Структура операційних систем. Огляд
програмного забезпечення комп’ютера. Центральний процесор. Пам’ять
комп’ютера. Поняття про драйвери пристроїв введення-виведення. Основні
відомості про структури системи Pentium.
Використання пріоритетів. Планування в системах з одним
процесором. Поняття про планування. Типи планування процесора.
Планування вводу-виводу. Критерії планування. Критерії короткотривалого
планування. Альтернативні стратегії планування.
Концепція процесу. Поняття процесу та його модель. Створення та
завершення процесу. Ієрархія та стан процесів. Реалізація процесів.
Потоки в операційних системах. Поняття про потоки. Використання
потоків. Міжпроцесна взаємодія. Примітиви міжпроцесної взаємодії.
Семафори та їх використання. Поняття м’ютекса. Поняття моніторів.
Поняття про бар’єри. Поняття про системи передачі повідомлень.
Поняття про операційні системи та їх місце в загальній структурі
комп’ютера. Вступ до операційних систем. Основні функції операційної
системи: розширення можливостей комп’ютера та керування його ресурсами.
Історія операційних систем.

Основні поняття керування пам'яттю. Однозадачна система без
підкачки на диск. Багатозадачність з фіксованими розділами. Поняття про
підкачку даних. Облік використання пам'яті, яка виділяється динамічно.
Віртуальна пам'ять. Основні поняття. Сторінкова організація пам'яті.
Характеристика основних алгоритмів заміщення сторінок.
Виявлення та усунення взаємоблокувань. Уникнення взаємоблокувань
при наявності декількох ресурсів кожного типу. Вихід із взаємоблокування.
Взаємоблокування. Основні поняття взаємоблокування. Умови та
моделювання взаємоблокувань. Уникнення взаємоблокувань. Алгоритм
банкіра для одного та декількох видів ресурсів. Уникнення взаємоблокувань
шляхом порушення умов їх здійснення.
Принципи
апаратури введення-виведення. Пристрої веденнявиведення. Переривання персональної КС. Програмне забезпечення вводувиводу. Задачі програмного забезпечення вводу-виводу. Способи здійснення
операцій вводу-виводу. Програмні рівні вводу-виводу. Обробники
переривань. Драйвери пристроїв.
Файли та їх властивості. Поняття файлової системи. Іменування файлів.
Структура файлу. Типи файлів. Доступ до файлів. Атрибути файлу. Файли,
відображувані на адресний простір пам'яті. Каталоги. Реалізація файлової
системи. Структура файлової системи. Реалізація файлів. Реалізація
каталогів.
Керування введенням-виведенням. Способи здійснення введеннявиведення. Еволюція функцій введення-виведення. Прямий доступ до
пам'яті. Аспекти проектування пристроїв введення-виведення. Логічна
структура функцій введення-виведення. Буферизація операцій введеннявиведення.
Стратегії планування. Стратегія планування "першим прийшов –
першим обслуговується". Стратегія "кругове планування". Віртуальне
кругове планування. Вибір самого короткого процесу. Стратегія найменшого
часу, що залишився. Стратегія найвищого відношення відгуку. Зниження
пріоритету. Справедливе планування.
Планування потоків. Основні підходи до планування потоків в
багатопроцесорних системах. Багатопроцесорне планування і планування
реального часу. Класифікація багатопроцесорних систем. Основні поняття
про зернистість синхронізації. Задачі планування в багатопроцесорній
системі. Планування процесів.
Планування реального часу. Поняття про обчислення реального часу.
Характеристики операційних систем реального часу. Планування реального
часу. Планування з граничними термінами. Частотно-монотонне планування.

Динамічне планування. Основні підходи до планування потоків.
Розділення навантаження. Бригадне планування. Призначення процесорів.
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Зразок базового тестового завдання
1. Яка шина в сучасних комп’ютерах містить лінії стану, які визначають
поведінку локальної магістралі:
o
шина даних
o
шина керування
o
адресна шина
o
магістральна шина
o
інша відповідь
2. Розрядність шини – це:
o
товщина кабелю
o
вид інтерфейсу
o
кількість сигналів, що входять до складу шини
o
кількість ліній зв’язку, що входять до складу шини
o
інша відповідь
3. Комп‘ютерні архітектури за Фліном поділяються на:
o
SISD, RISC, MISD, CISC, MMD
o
SMD, SSD, MSD, MMD
o
SSE, MMX, SSE2
o
SISD, MISD, SIMD,MIMD
o
інша відповідь
4. Суть «гарвардської архітектури» полягає в тому, що:
o
простір пам‘яті команд та даних розділений
o
використовується мережа процесорів
o
виконується ритмічне обчислення та передача даних по системі
o
керування проводиться потоком даних
o
інша відповідь
5. У яких командах вказується, де знаходиться один з двох оброблюваних
операндів, а другий завчасно розміщений в арифметичному пристрої:
o
триадресних
o
безадресних
o
одноадресних
o
двоадресних
o
інша відповідь

6. Яким буде результат виконання наступного командного рядка, в ОС
Linux, якщо k1, k2, k3 певні команди?
k1&&{k2;k3}
o
k3 буде виконана тільки при успішному виконанні k1 і k2
o
k2 буде виконана тільки при успішному виконанні k1; після кожного з
результатів обробки k2 буде виконана k3
o
k2 буде виконана тільки при неуспішному виконанні k1; після кожного
з результатів обробки k2 буде виконана k3
o
k2 і k3 будуть виконані тільки при успішному виконанні k1
o
інша відповідь
7. Перший фізичний диск (вінчестер) позначається:
o
\dev\hda1
o
/device/hda
o
/dev/hda1
o
\dev\hda
o
інша відповідь
8. Перший розділ другого диска позначається:
o
/dev/hdа2
o
\dev\hdb1
o
\dev\hda1
o
/dev/hdb1
o
інша відповідь
9. Нумерація розділів у Linux починається з:
o
одиниці
o
в залежності від задання адміністратором
o
нуля
o
нумерація має літерне представлення
o
інша відповідь
10. Нехай ми знаходимося в початковому каталозі "/home/user/lab". Яким
буде результат роботи наступної послідовності команд в ОС linux?
cd..;ls;ls
o
буде виведений 2 рази вміст каталогу "/home/user/lab"
o
буде виведений 2 рази вміст каталогу "/home/user"
o
спочатку буде виведений вміст каталогу "/home/user/lab", а потім "/home/user"
o
спочатку буде виведений вміст каталогу "/home/user", а потім "/home/user/lab"
o
інша відповідь
11. 765,35(8) = ?(2)

o
o
o
o
o

111001,00011
1100010101
111110101,011101
101010101,010101
інша відповідь
12. 111101101100,001110101111(2) = ?(16)
o
7554,165
o
F6C,3AF
o
D6C,3AF
o
Е6В,3АF
o
інша відповідь
13. Чому дорівнює обернений код числа -110011?
o
1,001100
o
0,001100
o
1,110011
o
0,110011
o
інша відповідь
14. Чому дорівнює додатковий код числа -1010000?
o
0,1010001
o
1,1010001
o
0,0110000
o
1,0110000
o
інша відповідь
15. Як називається функція, яка, як і її аргументи, може приймати лише два
значення - 0 (хибне), 1 (істинне)?
o
Числова
o
Диференційна
o
Інтегральна
o
Логічна
o
інша відповідь
16. Вкажіть правильні значення усіх змінних після виконання
нижченаведених операцій:
int a=6,b=5,c;
c=++a/b++;
o
a=6,b=5,c=1
o
a=7,b=6,c=1
o
a=4,b=6,c=0
o
a=5,b=6,c=0
o
інша відповідь

17. Вкажіть правильні значення усіх змінних після виконання
нижченаведених операцій:
int a=4,b=4,c=1,d=0;
if (a>b) c=10;
if (a<b) d=10;
o
фрагмент програми не скомпілюється
o
a=4,b=4,c=-1,d=10
o
a=4,b=4,c=10,d=0
o
a=4,b=4,c=1,d=0
o
інша відповідь
18. Призначення директиви #include?
o
розділ оголошення змінних
o
підключення бібліотечних файлів
o
розділ визначення констант
o
розділ макровизначень
o
інша відповідь
19. Призначення і використання оператора return?
o
повертає результат роботи функції
o
повернення з процедури
o
для завершення програми
o
для звернення до підпрограми
o
інша відповідь
20. В чому полягає різниця в наступних записах: #include <stdio.h> і
#include "stdio.h"?
o
немає жодної різниці
o
у 1-ому випадку файл знаходиться у спеціальній директорії, а в 2-ому –
в директорії користувача
o
у 1-ому випадку файл знаходиться у директорії користувача, а в 2-ому
– в спеціальній директорії
o
у 1-ому випадку файл знаходиться у спеціальній директорії, а в 2-ому –
або в директорії користувача або в спеціальній директорії
o
інша відповідь
21. Перед виконанням команди MOV BX,[BX+5] регістри процесора
знаходились в наступному стані: AX=A000, BX=0A00, CX=C100, DX=1000,
SI=AF00,
DI=2100,
SP=FF00,
BP=0200,
CS=0400,
DS=2000,
SS=A000,ES=F000, IP=1000. Яку фізичну адресу має комірка пам’яті, яка є
джерелом даних названої вище команди?
o
10A06
o
20A05

o
o
o

A0525
20A04
інша відповідь
22. Перед виконанням команди XLAT регістри процесора знаходились в
наступному стані: AX=A0A0, BX=0AA0, CX=C100, DX=10F0, SI=AF00,
DI=21E0, SP=FF00, BP=020E, CS=F40E, DS=2090, SS=A0B0,ES=F000,
IP=1040. Якою буде в цьому випадку фізична адреса комірки памяті, що є
джерелом даних для даної команди?
o
21340h
o
20440h
o
21440h
o
02144h
o
інша відповідь
23. Яку операцію виконує асемблерна інструкція AAD?
o
додавання операндів двійково-десяткових чисел
o
корекцію перед множенням запакованих десяткових чисел
o
корекцію перед діленням незапакованих двійково-десяткових чисел
o
корекцію після діленняv незапакованих двійково-десяткових чисел
o
інша відповідь
24. Яку операцію виконує асемблерна інструкція AAA?
o
додавання операндів
o
виділення ефективної адреси з фізичної
o
ASCII – коррекцію перед діленням
o
корекцію після додавання незапакованих двійково-десяткових чисел
o
інша відповідь
25. Роботу скількох прапорців підтримує процесор I8086?
o
5
o
7
o
9
o
8
o
інша відповідь

