
Батрак Ю.А. Вступ до програмування 
 

25 

5. Поняття мови програмування.  
Обчислювальна  система 

 
5.1 Відносна адресація, ідентифікатори 
 
При програмуванні у машинних кодах виникає  проблема багаторазового використання  кодів.  Наприклад, об-
числення цілої частини частки треба використовувати в декількох програмах.  Звісно, що нелогічно кожного 
разу розробляти цей фрагмент програми,  краще використати вже готові коди.  Але що разу фрагмент буде роз-
міщуватися в різних  областях пам’яті, за різними адресами, тому кожного разу треба робити механічну роботу 
зі зміни адрес. У з’язку з цим було запропоновано такі багаторазово використовувані фрагменти запиcувати, не 
вживаючи абсолютних (фізичних) адрес. 
 
Повернемося до прикладу програми з процедурою (розділ 3) і зробимо такі заміни: адреси комірок, де розмі-
щуються змінні, будемо позначати літерами, а адреси, за якими розміщуються константи - самими константа-
ми. 
 

Адреса   Озн. КОП А1 А2 А3 Прим. 
a-1      P 
a  05 a-1 a-1 a-1 Р 2 

a+1  05 2 a-1 a-1 2 Р 2 
a+2  01 a-1 1 a-1 2 Р 2 + 1 
a+3 Команда повернення формується автоматично  (б/у) 

       
b  00 A 0000 a-1 A  P 

b+1  16 b+2 a a+3  а (до п/п) 
b+2  00 a-1 0000 X РX = 2A 2 +  
b+3  00 B 0000 a-1 B  P 
b+4  16 b+5 a a+3  а (до п/п) 
b+5  00 a-1 0000 Y РY = 2B 2 +1 
b+6  00 C 0000 a-1 C  P 
b+7  16 b+10 a-1 a+3  а (до п/п) 

 b+10  00 a-1 0000 Z РZ = 2C 2 + 1 
 b+11  01 X Y U U=X+Y 
 b+12  01 Z U U U=U+Z 
 b+13  77 0000 0000 0000 Стоп 

Першу адресу початку процедури позначимо,  наприклад,  літерою «a»,  а всі наступні  комірки відповідно а+1, 
а+2     і т.д.,  початок основної програми позначимо як «b», а наступні за нею   b+1, b+2.... 
 
Тепер будь-хто може використовувати цей текст будь-де у своїх програмах. Щоб отримати абсолютну адресу 
досить замість a i b підставити фактичні свої значення адрес початкових комірок, а замість змінних і констант, 
записаних у таблиці - фактичні адреси, за якими вони розміщені. 
 
У наведеній вище програмі використані так звані відносні адреси. Число, що додається до базової адреси, нази-
вають зміщенням.   Літери, які позначають адреси змінних (по суті це ієрогліфи), прийнято називати іменами, 
або інакше ідентифікаторами.  Зрозуміло, що ідентифікатори треба вибирати виходячи з розв’язуваної задачі. 
Ідентифікатором константи є сама константа. 
 
5.2 Програмування у змістовних означеннях. Оператори 
 
Після переходу до відносної адресації і використання ідентифікаторів програмування багаторазово використо-
вуваних фрагментів програм спростилося. Перехід до абсолютних адрес став  механічним настільки, що цю 
роботу змогли виконувати навіть не кваліфіковані працівники. І тоді виникло природне питання, а чи не можна 
ще далі спростити запис програм, щоб звільнити програмістів від рутинної роботи, доручивши її кодувальни-
кам. Так був зроблений перехід до програмування в змістовних означеннях.  Ось  такий вигляд могла мати на-
ша програма в змістовних означеннях: 
 

Адреса 
команди  

Оператор Прим. 

a-1  P 
a P:= P*P Р 2 
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a+1 P:=2*P 2 Р 2 
a+2 P:=P=1 2 Р 2 + 1 
a+3 Return  (б/у) 

   
b P:=A A  P 

b+1 Call a  а (до п/п) 
b+2 X:=P РX = 2A 2 + 1 
b+3 P:=B B  P 
b+4 Call a  а (до п/п) 
b+5 Y:=P РY = 2B 2 +1 
b+6 P:=C C  P 
b+7 Call a  а (до п/п) 

 b+10 Z:=P РZ = 2C 2 + 1 
 b+11 U:=X+Y U=X+Y 
 b+12 U:= U+Z U=U+Z 
 b+13 Stop Стоп 

 
Кодувальник, отримавши таку таблицю, виконував розподіл пам’яті і перекладав програму зі змістовного запи-
су у коди. Звісно, що попередньо домовлялися що і як буде позначатися. Наприклад, що перехід до комірки «а» 
з поверненням у наступну комірку (виклик процедури), буде позначатися як  «Call a» і що комірка, куди буде 
записуватися команда повернення (остання команда процедури) буде позначатися як «Return», що зміна зна-
чення містимого комірки буде позначатися як «:=».  Остання операція в мовах програмування отримала назву 
присвоєння. 
 
Записи у змістовних визначеннях, що відповідають майбутнім кодам програми, називають операторами. Та-
ким чином можна вести мову про оператори присвоєння, оператори виклику процедур, повернення, зупинки і 
таке інше. 
 
5.3 Транслятори, інтерпретатори і мови програмування 
 
«Людині притаманно помилятися» - цей вислів щонайкраще можна проілюструвати саме на задачі кодування.  
Коли механічна робота стала перевищувати деякий обсяг, неминуче з’явилось  дуже багато помилок. І ось тоді 
виникла ідея доручити машині виконувати роль перекладача: цебто один раз дуже ретельно написати у машин-
них кодах програму, яка б зчитувала програму у змістовних означеннях,  перекладала її  оператори у машинні 
команди, розподіляла б пам’ять,  розташовувала б змінні та константи. Такі програми-перекладачі були напи-
сані і отримали назву компіляторів. Придумала цю назву у 1951 році американська програмістка Грейс Хоп-
пер. 
 
Оскільки компілятор виконує роботу як звичайний перекладач (інша назва компілятора –транслятор), то  пра-
вила запису програми у змістовних означеннях стали називати мовою програмування.  Як  і будь-яка мова - 
мова програмування має свій синтаксис, орфографію і семантику.  На відміну від природної  - мова програму-
вання є формальною і порушувати її правила неприпустимо.  Всі компілятори перш ніж перекладати текст про-
грами перевіряють його на відсутність помилок. Цей етап називають лексичним аналізом тексту програми.  
Якщо на етапі лексичного аналізу виявляється помилка, компілятор припиняє  свою роботу, сповіщаючи про 
вид помилки, яку він зустрів першою. 
 
Мови програмування розрізняють за рівнем: якщо мова дуже наближена до машинних команд, то маємо мову 
низького рівня. Прикладом мови низького рівня є мова асемблера.   
 
Першою найпоширенішою мовою програмування високого рівня стала мова FORTRAN (FORmula TRANslator), 
розробка якої з 1954 по 1957 велася в корпорації IBM (International Business Machine) під керівництвом майбу-
тнього лауреата премії Тюрінга Джона Бекуса. Потім з’явилася мова ALGOL, (ALGOrithmic Language), мова 
COBOL (COmmon Business-Oriented Language), мова LISP (LISt Processing), BASIC, PL/1, PASCAL, C, ADA, 
PROLOG,  С++, Modula-2. Цей список можна подовжувати і далі.  Мова високого рівня цілком відірвана від 
машинних команд, більш виразніша, має набагато складніші конструкції, які потребують при трансляції знач-
них перетворень.  
 
Поряд з компіляторами існує інший вид програм, що забезпечують переклад з мови високого рівня на машинну 
мову - це інтерпретатори. Cлово «interpret»  в перекладі з англійської означає  «перекладати усно»,  «пояс-
нювати». Дійсно, на відміну від транслятора, який зразу перекладає весь текст (працює як письмовий перекла-
дач), готуючи програму до виконання, інтерпретатор перекладає пооператорно, відразу виконуючи отримані 
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машинні команди (працює як усний перекладач).  Програми інтерпретатори простіші за компілятори. Перші 
версії мови BASIC інтерпретувалися і лише пізніше були розроблені компілятори BASIC програм.  
 
Нижче наведено схему, яку на своєму шляху проходить програма, що компілюється. 
 

 
Початко-

вий 

  
 

Компіляція 

 
 

Об’єктний 

  
Редагування 

зв’язків і 

   
Програма 

у 
код 

 
   код  завантажен-

ня 
 машинних 

кодах  

Початковий код - це текст програми, записаний мовою високого рівня, який можна завантажити у пам’ять 
комп’ютера. Початковий код створює програміст, це результат його праці. 
Об’єктний код - це програма, переведена компілятором у машинні команди, але у відносній адресації (адресою 
виступає зміщення). Об’єктні коди можна зберігати у вигляді файлів, створювати бібліотеки об’єктних про-
грам.  Відносна адресація дає можливість багаторазово використовувати ці програми  різними програмістами у 
різних задачах, у різних сполученнях.  
Придатну до виконання програму в машинних кодах  отримуємо після редагування зв’язків і завантаження про-
грамного коду в пам’ять (заміни відносних адрес на абсолютні). Цю роботу виконують програми, які називають 
редакторами зв’язків  і завантажувачами. Саме завантажувач заносить адресу першої до виконання команди 
у лічильник команд керуючого пристрою центрального процесора. 
 
5.4 Обчислювальна система 
 
Ми розглянули майже все, що потрібно для розуміння, як комп’ютер виконує обчислення, залишилося лише 
ввести поняття обчислювальної системи. 
Обчислювальною системою називають сукупність технічних та програмних засобів обчислювальної техніки, 
що функціонує як єдине ціле,  призначена для розв’язання задач певного класу Схема обчислювальної системи 
подана на малюнку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оскільки обчислювальна система складається із апаратних і програмних засобів, і повинно бути щось, що 
пов’язує їх. Таку роль виконує програма, яка називається операційною системою. Саме операційна система 
(ОС), приховуючи від користувача всі складнощі взаємодії окремих пристроїв, постійно забезпечуючи їх взаємо 
узгоджену роботу, перетворює набір технічних і програмних засобів в обчислювальну систему.  
 
Операційна система є дуже складною програмою-інтерпретатором. Так на створення операційної системи 
OS/360 корпорації IBM знадобилося 3000 людино-років роботи. В окремі моменти над програмою працювали 
до 1000 програмістів.  Найбільш відомими у світі операційними системами зараз є Linux з UNIX-сімейства, 
SunOS, MacOS, WINDOWS 2000, WINDOWS ХР. 
 
Програмні засоби поділяються на два великі класи: системне програмне забезпечення,  і прикладне програмне 
забезпечення. Системне програмне забезпечення, як було сказано вище, організує роботу самої обчислювальної 
системи. Щодо прикладного програмного забезпечення - то це саме ті програми, заради яких і існують 
комп’ютери, які створюються для розв’язання конкретних задач, що виникають в процесі діяльності людини.  
 
Робота обчислювальної системи починається з завантаження операційної системи.  Після завантаження ОС зда-
тна сприймати команди користувача на виконання операцій, наприклад, завантажити компілятор і виконати 
трансляцію програми; завантажити текстовий редактор для редагування початкового тексту програми; заванта-
жити для роботи програму бухгалтерського обліку і т. ін.  
 

Користувач 

Тех. забезпечення 

Процесор Пам’ять 

Пристрої вв./вивед. 

Операц. cистема 

Команди ОС 

Користувач 

Користувач 

Користувач 

Редактори 

Компілятори 

Файлова система 

Прикладні  прогр. 

Зв’язок 
Завантажувач 



Батрак Ю.А. Вступ до програмування 
 

28 

Після того, як прикладна програма закінчила свою роботу, керування повертається в середовище операційної 
системи і її інтерпретатор знов готовий сприйняти від користувача чергову команду ОС. 
 

Контрольні запитання і завдання 
 

1.  В чому полягає проблема багаторазового використання програм у машинних кодах? 
2.  Що таке абсолютна адреса? 
3.  Що таке відносна адреса? 
4.  Що таке зміщення? 
5.  Що таке ідентифікатор? 
6.  Для чого використовували програмування у змістовних означеннях? 
7.  Що таке мова програмування? 
8.  Яку дію виконує оператор присвоєння? 
9.  Записати у кодах послідовність операторів: A:= B+C, А:=A+1. 
10.  Що таке компілятор? 
11.  Що таке інтерпретатор? 
12.  Чим відрізняється робота компілятора від роботи інтерпретатора? 
13.  Яку роботу виконує лексичний аналізатор? 
14.  Чим відрізняється мова програмування від природної мови? 
15.  В чому полягає різниця між мовами низького і високого рівня? 
16.  Що таке початковий код? 
17.  Що таке об’єктний код? 
18.  Яку роботу виконують редактор зв’язків і завантажувач? 
19.  Наведіть визначення обчислювальної системи. 
20.  Що таке операційна система і в чому полягає її роль? 
21.  На які класи поділяється програмні засоби? 
22.  Чим відрізняються системні програми від прикладних? 
23.  Подайте схему роботи обчислювальної системи. 

Словник 
 

1.  Абсолютна адреса Absolute adress 
2.  Відносна адреса Relative adress 
3.  Зміщення Adress bias 
4.  Ідентифікатор Identifier 
5.  Оператор присвоєння Assignment statement 
6.  Компілятор Compiler 
7.  Мова програмування Programming language 
8.  Лексичний аналіз Lexical analysis 
9.  Машинна мова Absolute language, Machine language 
10.  Мова асемблеру Assembly language 
11.  Інтерпретатор Interpreter 
12.  Мова низького рівня Low- level language 
13.  Мова високого рівня High -level language 
14.  Початковий код Source  
15.  Об’єктний код Object program 
16.  Редактор зв’язків Link editor 
17.  Завнтажувач Loader 
18.  Обчислювальна система Computer system 
19.  Технічне забезпечення Hardware 
20.  Програмне забезпечення Software 
21.  Операційна система Operating system 
22.  Прикладна програма Application  
23.  Користувач User 


