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1 ВСТУП 

На даний момент найпоширенішими операційними системами є 

сімейство ОС Microsoft Windows NT (Windows XP/2003 Server/Vista/2008 

Server/Windows 7), а також сімейство UNIX-подібних ОС (BSD UNIX, Sun, 

Solaris, FreeBSD, Linux). При цьому відзначається дві тенденції: витиснення 

найпоширеніших нещодавно Windows XP/2003 Server їхніми нащадками 

Windows 7/2008 Server, і зростаюча популярність вільно розповсюджуваних 

UNIX-систем.  

Зважаючи на те, що навчальним планом підготовки бакалаврів напрямку 

6.050102 – «Комп'ютерна інженерія» передбачається вивчення окремої 

дисципліни «Програмування для ОС UNIX» й, виходячи з вище сказаного 

матеріал, що буде розглядатися далі, повною мірою буде стосуватися лише 

операційних систем Windows NT. 

Зважаючи на те, що ще починаючи з Windows 2000 в NT-сімействі 

залишилася підтримка тільки мікропроцесорів IA32/IA32-EM64T/IA64, надалі 

під мікропроцесором маються на увазі тільки представники цього ряду або 

сумісні з ними мікропроцесори інших компаній, а під Windows NT маються на 

увазі переважно 32-розрядні версії, зважаючи на їх поки що домінуюче 

положення.   

Для засвоєння матеріалу курсу потрібне знання програмної моделі, 

режимів роботи, системи команд і способів адресації мікропроцесорів IA32-

EM64T, а також бажане знання базових конструкцій мови Сі (без плюсів).  

Список рекомендованої літератури, наведений в останньому розділі. Більша 

частина книг із цього списку доступна на одному із серверів кафедри 

комп'ютерних й інформаційних систем факультету електроніки й комп'ютерної 

інженерії Кременчуцького державного університету імені Михайла 

Остроградського. На момент написання цих рядків це FTP-сервер за адресою 

ftp://192.168.3.252, матеріали якого доступні також через Web-інтерфейс за 

адресою http://192.168.3.252 (всі тільки із внутрішньої мережі кафедри). 
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1.1 Структура курсу 
Загальний обсяг курсу «Системне програмне забезпечення» для студентів 

денної форми навчання становить 216 годин, з яких тільки 98 годин 

приділяється на аудиторні заняття. Аудиторні години передбачають 28 годин 

лекційних занять, 28 годин практичних занять й 42 години лабораторного 

практикуму. Курс читається в п'ятому й шостому семестрах з наступним 

розподілом годин по семестрах: 

Таблиця 1.1  

Аудиторні заняття 

Семестр 
Усього 

годин 
Усього 

годин 

Лекції Лабораторні Практичні 
Самостійна 

робота 

5 81 42 14 14 14 39 

6 135 56 14 28 14 79 

П'ятий семестр – іспит, шостий семестр – залік і курсовий проект. 

Курс присвячений програмуванню для ОС Windows NT у ньому будуть 

розглядатися традиційні для системного програмування питання: 

• керування файловими системами 

• керування пам'яттю, процесами й потоками; 

• планування й синхронізація процесів і потоків; 

• організація локальної й мережевої взаємодії процесів; 

• структурна й векторна обробка виключень; 

• перехоплення системних викликів; 

• розробка системних сервісів Windows NT; 

• робота з реєстром. 

1.2 Призначення курсу 
У навчальному процесі знання, отримані студентами з курсу «Системне 

програмне забезпечення» використовуються при вивченні  дисциплін «Основи 

захисту інформації», «Захист інформації в комп'ютерних системах», 

«Периферійні пристрої». 
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

• класифікацію програмного забезпечення; 

• завдання системного програмного забезпечення; 

• принципи функціонування багато задачних середовищ; 

• організацію програмних інтерфейсів операційних систем; 

• способи планування процесів і потоків; 

• методи організації взаємодії процесів і потоків; 

• методи синхронізації процесів і потоків. 

Уміти: 

• розробляти базові системні керуючі й обробні програми, 

використовуючи особливості апаратно-програмної реалізації керування 

процесами й ресурсами  операційної системи;   

• розробляти системні програмні модулі для перемикання 

обчислювальних процесів, розподілу ресурсів обчислювальної системи з 

використанням внутрішньої інформаційної бази даних операційної системи, 

використовуючи синхронізуючі примітиви для взаємодії із проблемними 

програмами; 

• розробляти програмні модулі для швидкісного інформаційного пошуку 

й перетворення даних  у комплексах системних програм з використанням 

сучасних методів і мов системного програмування (Асемблер, С) на основі 

особливостей архітектури й системи команд базового процесора  комп'ютера; 

• розробляти стандартні функції мов програмування, застосовуючи зв'язку 

між різними мовами програмування; 

• розробляти типові елементи системних програм, програмуючи роботу з 

таблицями, словниками, інформаційними базами, виконуючи лексичний і 

синтаксичний аналіз, а також семантичну обробку. 
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1.3 Засоби розробки 
  Проблеми вибору інструментальних засобів переді мною навіть і не 

стояло – звичайно, асемблер! Лабораторні роботи з курсу «Системне програмне 

забезпечення» так само як і з курсу «Системне програмування», а у 

подальшому і з курсу «Периферійні пристрої» рекомендується виконувати з 

використанням пакета асемблера MASM32 останньої версії.  

  При виконанні завдань практичних занять курсу «Системне програмне 

забезпечення» допускається використання будь-яких інших версій MASM32 

або будь-яких інших пакетів асемблерів, прийнятне використання компіляторів 

будь-яких мов програмування високого й середнього рівня, будь-яких їхніх 

комбінацій між собою й/або з будь-яким пакетом асемблера й бажаючі можуть 

використовувати все що завгодно (аж до VBA), хоча з ряду причин, на мою 

думку, перевагу слід надати Microsoft Visual C++. Можна скористатися, 

наприклад, безкоштовним Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition 

(http://www.microsoft.com/express/Downloads/). Бажано також завантажити з тієї 

самою сторінки і встановити  MSDN Express Library. 

 Наведені далі приклади розроблені в основному з використанням пакета 

асемблера MASM32 (http://www.masm32.com) який зародився завдяки зусиллям 

Стівена Хатчессона (Steve Hutchesson) на основі транслятора й лінкера, що 

входять до складу пакета Windows 98 DDK (Driver Development Kit)1 і є вільно 

розповсюджуваним. 

У якості засобу налагодження зовсім непогано виглядає налагоджувач 

OllyDbg, створений Oleh Yuschuk (http://www.ollydbg.de/) і розповсюджуваний 

безкоштовно за принципом «as is». Характерними рисами OllyDbg є невеликий 

розмір і зручний, дуже розвинутий графічний інтерфейс. Він не є 

                                           
1 Windows 98 DDK – пакет для розробки драйверів для ОС Windows 95/98 розповсюджувався 

вільно, хоча і передбачав інтеграцію з комерційним Microsoft Visual C++.  
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налагоджувачем режиму ядра, але його можливостей досить для налагодження 

більшості додатків.  

Серед недоліків пакета MASM32 слід зазначити відсутність розвинутого 

інтегрованого середовища. Quick Editor, що входить до складу MASM32, за 

словами самого його автора дуже аскетичний, тому що Стівен Хатчессон не 

любить концепцію IDE.  Тим же, хто не розділяє смаку розроблювача MASM32, 

нагодиться розроблене Кетілом Олсеном (Ketil Olsen)  інтегроване середовище 

розробки програм на асемблері (і не тільки) RadAsm IDE. 

RadAsm (http://www.oby.ro/rad_asm/) поширюється безкоштовно, 

підтримує MASM, TASM, FASM, NASM, HLA, GoASM, раніше доволі активно 

розвивався й за своїми можливостями починає трохи нагадувати такі відомі 

візуальні середовища як Delphi й C-Builder. Останні версії RadAsm 

підтримують локалізацію і містять файли настроювань для його використання 

разом з Microsoft Visual C++, Borland C++, LCC, Free Pascal. 

Для стиснення даних використовується архіватор 7-Zip Ігоря Павлова 

(http://www.7-zip.org/). Установлений архіватор забезпечує повну підтримку 

форматів 7z, ZIP, GZIP, TAR, BZIP2, дозволяє переглядати й розпаковувати 

RAR, CAB, ARJ, Z, CPIO, RPM, DEB, LZH, SPLIT, CHM, має багатомовний 

графічний інтерфейс і вміє вбудовуватися в оболонку. 

Для читання електронної літератури в різних форматах рекомендується 

наступне вільно розповсюджуване програмне забезпечення: 

• WinDjView (http://windjview.sourceforge.net/ru) для читання документів 

у форматах DJV/DJVU; 

• FoxitReader (http://www.foxitsoftware.com) для читання PDF-документів. 

1.4 Установка й настроювання програмного забезпечення 

Далі розглядається тільки порядок установки й настроювання пакета 

асемблера MASM32 і супутнього програмного забезпечення. Перепакований 

інтегрований інсталятор, що містять увесь необхідний набір програмного 

забезпечення, яке використовується при вивченні курсів «Системне 
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програмування», «Системне програмне забезпечення», «Периферійні пристрої» 

і, частково, «Архітектура комп’ютерів» перебуває у файлі RadMasm32Setup.exe. 

Інсталятор містить MASM32, RadAsm, OllyDbg, Debugging Tools for Windows, 

KMD Kit for MASM32, файли довідки Win API, Windows Sockets API і Windows 

Driver Development Kit, набір додаткових утиліт і призначений для тихої 

установки без взаємодії з користувачем і завдання будь яких параметрів 

командного рядка. Файл RadMasm32MiniSetup.exe являє собою «полегшений» 

варіант інтегрованого інсталятору, який був отриманий видаленням з 

RadMasm32Setup.exe усього «зайвого», що не впливає на основні 

функціональні можливості засобів розробки. 

Установка за замовчуванням виконується в кореневий каталог диска С: і 

передбачає, що він є системним. Пакет призначається переважно для установки 

в домашніх умовах, тому що вимагає значного дискового простору, а 

використання більшості з додаткових утиліт можливо тільки при наявності 

прав облікового запису адміністратора. Інсталяція пакету може бути виконана 

у середовищі 64-розрядних версій Windows, однак усі можливості пакету 

доступні тільки для 32-розрядних версій. 

Debugging Tools for Windows(R) входять до складу Windows Driver 

Development Kit (WDK), який повною мірою буде використовуватися нами при 

вивченні курсу «Периферійні пристрої» і, взагалі кажучи, Debugging Tools for 

Windows(R) можуть бути встановлені потім, разом з WDK. Зважаючи на те, що 

у деяких літературних джерелах використанню налагоджувача рівня ядра й 

інших утиліт з пакета Microsoft(R) Debugging Tools for Windows(R) приділена 

значна увага, вони залучені до складу інтегрованого інсталятора 

RadMasm32Setup.exe і будуть встановлені автоматично. 

Для поглибленого опрацювання [6] й [28] після установки Debugging Tools 

for Windows вкрай рекомендується встановити пакет символів налагодження. 

При компіляції додатків, DLL- бібліотек, драйверів або в цілому самої 

операційної системи компілятор крім безпосереднього створення .exe, .dll або 

.sys файлів також створює ряд додаткових, відомих як файли налагоджувальних 
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символів. Файли символів містять різноманітні дані, які безпосередньо не 

потрібні для роботи програмного коду, але є дуже корисними при його 

налагодженні. Ці файли символів містять імена глобальних й локальних 

змінних, імена функцій й адреси їхніх точок входу, номера рядків вихідного 

коду, FPO для функцій і.т.і. 

Наявність символів не критична для роботи налагоджувача, працювати він 

буде й без них, але вкрай бажана, тому що це значно полегшує процес 

налагодження ядра. Повний пакет символів налагодження у відповідність зі 

своїми випуском, версією ОС й SP можна взяти за посиланням на сторінці  

http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/symbolpkg.mspx. 

Після установки пакета символів налагодження необхідно настроїти 

налагоджувач ядра для використання їм цих символьних файлів. Зробити це 

можна декількома способами, але ми тут розглянемо тільки використання 

змінних середовища. Спочатку створимо дві змінні середовища 

_NT_SYMBOL_PATH й _NT_ALT_SYMBOL_PATH. 

1) Пуск > Настроювання > Панель керування > Система 

2) Вибрати вкладку «Додатково» 

3) Нажати кнопку «Змінні середовища» 

  

4) У розділі «Системні змінні» двічі натискаючи кнопку «Створити» визначити 

дві наступні змінні 



 12 

  

_NT_SYMBOL_PATH являє собою розділений символом крапки з комою 

«;» список шляхів до каталогів, у яких необхідно виконувати пошук символів 

налагодження. Зазначені шляхи сприймаються як кореневі, тобто налагоджувач 

шукає символи в зазначених каталогах, а потім рекурсивно в їхніх підкаталогах. 

У нашому випадку значення змінної _NT_SYMBOL_PATH дорівнює 

C:\WINDOWS\Symbols;D:\WebSymbols;D:\Windbg. За замовчуванням символи 

налагодження встановлюються в %SystemRoot%\Symbols, що й відбито в 

першому шляху, у зазначеному останнім D:\Windbg, можна розміщувати 

символи налагодження отримані при компіляції власних додатків, а 

призначення D:\WebSymbols зв'язане з наступного змінного середовища 

_NT_ALT_SYMBOL_PATH. 

Файли символів налагодження можуть не підійти, навіть якщо для 

завантаження був обраний правильний пакет у відповідність із випуском, 

версією ОС й SP, але після установки системи в неї встановлювалися будь-які 

оновлення, що змінювали системні файли – налагоджувач  буде працювати, але 

не буде показувати символьні імена. 

Навіть для правильної версії символів налагодження у відповідність із 

випуском, версією ОС й SP і при відсутності будь-яких оновлень, символи 

налагодження також можуть не підійти внаслідок того, що установник Windows 

сам на етапі інсталяції вибирає версію ядра, модуля HAL і деяких ключових 

системних файлів у відповідність із фактичною апаратною платформою [6, 

Розділ 2, с. 47]. 

Невідповідність файлів символів налагодження, на жаль, відіграє 

ключову роль в забезпеченні можливості символьного налагодження в режимі 

ядра. При наявності на комп'ютері підключення до Інтернет відсутні файли 

символів налагодження можна завантажити із сервера символів Microsoft 
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(http://msdl.microsoft.com/download/symbols) і зберегти на локальному диску для 

подальшого використання. 

У змінній середовища _NT_ALT_SYMBOL_PATH зі значенням 

SRV*D:\WebSymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols ми визначили 

ім'я каталогу (D:\WebSymbols) куди будуть зберігатися файли символів, і 

сервер Microsoft, звідки їх завантажувати. Якщо налагоджувач не виявить 

необхідних файлів у каталогах заданих в _NT_SYMBOL_PATH, він спробує 

знайти їх у каталогах заданих у змінній середовища 

_NT_ALT_SYMBOL_PATH, а якщо їх і там немає – спробує завантажити із 

сервера Microsoft. З урахуванням того, що D:\WebSymbols йде другим в 

_NT_SYMBOL_PATH, наступні завантаження, можливо, і не знадобляться. 

Файл RadMasm32MaxSetup.exe являє собою розширений варіант 

інтегрованого інсталятору, який був отриманий додаванням до 

RadMasm32Setup.exe пакету символів налагодження для Windows XP SP3. 

Після встановлення символьних файлів в каталог за замовченням 

(%SystemRoot%\Symbols) виконується також налаштування змінних 

середовища _NT_SYMBOL_PATH й _NT_ALT_SYMBOL_PATH згідно з 

наведеною вище схемою. 

 

2 БАЗОВІ ВІДОМОСТІ ПРО АРХІТЕКТУРУ WINDOWS NT 

Коли в жовтні 1988 року Microsoft вирішила приступитися до розробки 

Windows NT, було висунуто декілька ключових (і деяким чином суперечливих) 

вимог до нової операційної системи. Це повинна була бути повністю 32-

розрядна ОС здатна працювати на різних апаратних платформах (Intel, Alpha, 

DEC, MIPS, Power й Motorola). Windows NT замислювалася як розподілена, 

клієнт-серверна ОС, здатна виступати як у ролі клієнта, так й у ролі сервера й 

підтримувати багато процесорні апаратні платформи. 

Крім того, від NT вимагалась підтримка Unicode для адаптації до вимог 

світового ринку, а також виконання більшості існуючих 16-розрядних додатків 
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для MS-DOS й Windows 3.х, а також UNIX-програм. Розроблювачі повинні 

були забезпечити надійність, сумісність «нагору», високу продуктивність і 

можливість розширення і перенесення відповідно до мінливих вимог ринку.  

Після Windows NT 3.1 (липень 1993 р.), Windows NT 3.5 (вересень 1994 

р.), Windows NT 3.51 (травень 1995 р.) у липні 1996 року була представлена 

Windows NT 4.0 (4.0.1381). Згодом фундаментальні основи архітектури NT 4.0 

не були змінені й у версії 5.0 (5.0.2195) , що одержала назву Windows 2000. 

Були додані нові операційні й мережеві можливості, однак, ядро не було 

повністю переписано, а лише розширено. 

Процес удосконалювання ядра NT 4.0 був продовжений й у наступних 

версіях NT – Windows ХР (NT 5.1.2600, жовтень 2001) і Windows 2003 (NT 

5.2.3790, квітень 2003), Windows Vista (NT 6.0.6000, січень 2007), Windows 

Server 2008 (NT 6.0.6001, лютий 2008), Windows 7 (NT 6.1.7600, жовтень 2009), 

Windows Server 2008 R2 (NT 6.1.7600, жовтень 2009).  

Операційна система Windows NT функціонує в захищеному режимі 

роботи мікропроцесора із ввімкненою сторінковою адресацією пам'яті. 

Windows NT розділена на два рівні й включає компоненти, які працюють у 

режимі користувача (User mode, ring3) і в режимі ядра (Kernel mode, ring0). 

Ядро й драйвери виконуються в нульовому кільці захисту, весь інший код – у 

третьому. Перше й друге кільце на процесорах IA32/IA32-EMT64 не 

використовуються, тому що вони були відсутні у інших (не Intel) процесорів, на 

яких повинна була працювати базова версія Windows NT 4.0. Рисунок 2.1 

представляє узагальнену архітектуру Windows NT. 

Windows NT – операційна система на основі модифікованого мікроядра. 

Ідея, що лежить в основі концепції мікроядра, полягає в тому, що всі 

компоненти ОС за винятком невеликої основи (власно, мікроядра) виконуються 

як процеси користувальницького режиму, а базові компоненти в мікроядрі 

виконуються в привілейованому режимі. 

Модифіковане мікроядро є проміжним варіантом поміж чистим 

мікроядром і монолітною структурою. При цьому підході в 
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користувальницькому режимі працюють прикладні програми й набір підсистем, 

що належать до одного із двох класів – підсистеми оточення й невід'ємні 

підсистеми або підсистеми підтримки системи. 

 

Рисунок 2.1 

2.1 Компоненти режиму користувача 
Процеси підтримки системи (System Processes) – це первинні процеси 

ОС (диспетчер входу в систему, диспетчер сеансів, диспетчер керування 

сервісами), які запускаються автоматично («за замовчуванням»). Їхній запуск 
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не ніяк не регулюється користувачем, і вони не є звичайними службами 

Windows хоча б у тому розумінні, що  останні запускаються вже після цих 

первинних процесів ними ж (Диспетчером керування сервісами). Що треба, а 

що не слід запускати Диспетчерові керування сервісами, вирішує сам 

користувач (природно із правами адміністратора). 

Процеси сервісів (Service) – це процеси користувальницького режиму, 

для запуску й функціонування яких, вхід у систему (реєстрація користувача в 

системі з підтвердженням його повноважень) у загальному випадку не 

потрібна, і це одна із причин того, що сервіси1 не мають користувальницького 

інтерфейсу2 . Вони можуть запускатися, як при завантаженні операційної 

системи («Авто»), так і після, у процесі її роботи («Вручну»). 

Підсистеми оточення (Environment subsystems) реалізовані як системи 

типу клієнт/сервер. Підсистема оточення – це сервер користувальницького 

режиму, що реалізує прикладний програмний інтерфейс (API) деякої ОС. 

Сервер – це захищена підсистема Windows NT, реалізована як окремий процес, 

захищений від інших процесів системою віртуальної пам'яті Виконавчої 

системи NT, що забезпечує інтерфейс прикладним програмам за допомогою 

набору системних DLL-модулів.  

Базова версія Windows NT 4.0 була розрахована на підтримку 5 типів 

користувальницьких додатків, що забезпечувалася відповідними підсистемами:  

1) Win32 підсистема, що є природним середовищем функціонування 32-

розрядних «рідних» додатків Windows. 

2) Virtual DOS Machine (VDM)  підсистема для 16-розрядних додатків MS 

DOS. 

3) Підсистема Windows on Windows (WOW)  для роботи старих 16-бітних 

додатків Windows 3.x (WOW16). 

                                           
1 Більш звичним терміном для нас є «служба» 
2 Те, що можна спостерігати у вікні Консолі управлення Windows не є інтерфейсом служби – це GUI 
програма управлення службами. 
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4) Підсистема POSIX для виконання Unix-додатків, які задовольняють 

стандарту POSIX 1003.1-1988. 

5) Підсистема OS/2 для виконання 16-розрядних програм операційної 

системи OS/2. 

У ході подальшого розвитку системи деякі підсистеми (VDM, OS/2) 

зникли, а інші (WOW)  еволюціонували. Сьогодні в 64-розрядних варіантах 

Windows NT, підсистема WOW служить для запуску створених раніше 32-

розрядних додатків, перенесених на нові апаратні платформи. 

Кожен програмний модуль, зв'язується з однієї й тільки з однією 

підсистемою, або не ставиться ні до однієї з них (це стосується драйверів 

нульового кільця). Коли починається завантаження на виконання модуля, 

вивчається заголовок його програмного файлу, що дозволяє визначити 

підсистему середовища для створення нових процесів. У такий спосіб «не 

рідні» додатки Windows виконуються на віртуальних машинах, реалізованих 

відповідною підсистемою середовища. Підсистема Win забезпечує підтримку 

дисплея, клавіатури й миші для усіх інших підсистем. 

2.2 Компоненти режиму ядра  

Виконавча система (Executive subsystem) – це сукупність компонентів, 

що виконуються в режимі ядра, і складають закінчену ОС (концепція 

«мікроядра») за винятком користувальницького інтерфейсу. Виконавча система 

містить базові сервіси операційної системи, які забезпечують керування 

пам'яттю, процесами й потоками, захист, ввід/вивід і взаємодію між процесами. 

Виконавча система здебільшого реалізована в %SystemRoot% \ System32 \ 

Ntoskrnl.exe. До складу виконавчої системи входять наступні основні 

компоненти: 

• Диспетчер Об'єктів (Object Manager) управляє ресурсами й підтримує 

єдиний простір імен для всіх іменованих об'єктів системи. Відповідає за 

створення, видалення й керування іменованими й неіменованими 

об'єктами ОС, що надають системні ресурси. 
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• Диспетчер конфігурації (Configuration Manager)  відповідає за 

керування системним реєстром. 

• Диспетчер процесів і потоків (Process Manager) створює й завершує 

процеси й потоки. Диспетчер процесів взаємодіє з Диспетчером об'єктів 

для побудови об'єкта-процесу й об'єкта-потоку, а також взаємодіє з 

Диспетчером пам'яті для виділення віртуального адресного простору для 

процесу. Низько рівнева підтримка процесів і потоків реалізована в ядрі 

Windows NT, а виконавча система доповнює ці низько рівневі об'єкти 

своїми функціями. 

• Монітор безпеки (Security Reference Monitor) реалізує політики 

безпеки на локальному комп'ютері. Він захищає ресурси операційної 

системи, здійснює аудит й контролює доступ до об'єктів ОС. 

• Диспетчер вводу-виводу (I/O Manager)  служить інтерфейсом між 

прикладними програмами й драйверами пристроїв. Реалізує апаратно-

незалежний ввід/вивід і відповідає за пересилання запитів на виконання 

операцій вводу/виводу потрібним драйверам пристроїв для їхньої 

подальшої обробки.  

• Диспетчер Plug and Play (Plug-and-Play Manager) визначає, які 

драйвери потрібні для підтримки конкретного пристрою, повідомляє 

драйвери пристроїв про включення або відключення пристрою й 

завантажує їх. Залежно від вимог кожного пристрою диспетчер PnP 

розподіляє такі ресурси, як порти вводу/виводу, IRQ, канали DMA й 

області пам'яті. Він також відповідає за посилку відповідних 

повідомлень про зміни в апаратному забезпеченні системи (при 

додаванні або видаленні пристроїв). 

• Диспетчер віртуальної пам'яті (Virtual Memory Manager) підтримує 

спільне використання сторінок фізичної пам'яті між декількома 

процесами, реалізуючи віртуальну пам'ять, що дозволяє виділяти 

кожному процесу ізольований адресний простір, обсяг якого може 
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перевищувати доступну фізичну пам'ять. Диспетчер пам'яті також 

забезпечує низько рівневу підтримку диспетчера кеша. 

• Диспетчер кеша (File System Cache Manager) підвищує продуктивність 

файлового вводу/виводу, шляхом буферизації даних дискового обміну у 

системній пам'яті. Диспетчер кеша використовує засіб підкачування 

сторінок Диспетчера пам'яті для автоматичного запису інформації на 

диск у фоновому режимі, що підвищує продуктивність операцій 

файлового вводу/виводу. 

Ядро (kernel) реалізоване в %SystemRoot%\System32\Ntoskrnl.exe. Ядро 

обробляє переривання й виключення, займається плануванням потоків, 

збереженням і відновленням контекстів потоків, направляє потоки на 

виконання, виконує поміж процесорну (між процесорами в багато процесорних 

системах) синхронізацію, надає набір сервісів й інтерфейсів, використовуваних 

компонентами Виконавчої системи для реалізації сервісів, інтерфейсів і 

структур більше високого рівня. 

Рівень абстрагування від устаткування (Hardware Abstraction Layer –  

HAL)  реалізований в %SystemRoot%\System32\Hal.dll. Ізолює ядро, драйвери й 

Виконавчу систему Windows від специфічних особливостей устаткування на 

даній апаратній платформі, наприклад, від розходжень між материнськими 

платами. Базова Windows NT 4.0 розроблялася із вимогою незалежності від 

типу процесора й можливістю переносу на різні апаратні платформи, і модуль 

ядра HAL повинен був забезпечувати низько рівневий інтерфейс ядра з 

апаратною платформою й приховувати такі залежні від апаратури деталі, як 

інтерфейси вводу/виводу, контролери переривань, механізм обміну даними між 

процесорами. Від HAL вимагалося позбавити ядро від безпосереднього 

спілкування з апаратурою, залишаючи цю роботу драйверам, спеціально 

написаним для даної комп'ютерної системи.  

Підсистема підтримки вікон і графіки (Windows USER GDI) 

реалізована в %SystemRoot%\System32\win32k.sys. Забезпечує функції 

графічного користувальницького інтерфейсу (GUI), більше відомі як Win API 
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функції модулів user32.dll й gdi32.dll. Ці функції забезпечують підтримку вікон, 

елементів керування користувальницького інтерфейсу й промальовування 

графіки.  

2.3 Програмні файли Windows NT 

Розглянутими далі програмними файлами Windows NT будуть файли  

CUI-додатків (Console User Interface – консольних), GUI-додатків (Graphic User 

Interface – графічних), DLL-бібліотек (Dynamic-Link Libraries – бібліотек 

динамічного компонування), сервісів (служб і драйверів – не мають ніякого 

інтерфейсу користувача). 

Всі ці програмні файли, включаючи драйвера режиму ядра, мають однаковий, 

так званий COFF- (Common Object File Format) формат, що частіше називають 

PE- (Portable Executable) форматом. Точніше буде сказати COFF-формат 

об'єктного файлу з РЕ-заголовком програмного модуля.  

Область пам'яті в адресному просторі процесу різна для кожного процесу 

в системі. Її вміст, розташування й розмір окремих блоків визначається 

використанням бібліотек, розміром коду й даних і форматом програмного 

файлу. Рисунок 2.2 відображає розміщення у пам'яті образу програмного файлу 

COFF-формату.  

 

Рисунок 2.2 
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Як видно з рисунку, розмір сегментів даних і стека може змінюватися. 

Розмір стека автоматично змінюється операційною системою, а керування 

розміром сегмента даних може вироблятися самим додатком, якому надана 

можливість виділяти додаткову пам'ять із купи. 

Сегмент даних включає ініціалізовані дані й не ініціалізовані дані. 

Ініціалізовані дані розміщуються безпосередньо в програмному файлі й 

копіюються у пам'ять з його відповідних розділів при завантаженні процесу на 

виконання. Область не ініціалізованих даних, що також називають сегментом 

BBS, тільки лише визначається в програмному файлі, але ніяких даних не 

містить. Пам'ять під ці дані буде виділена (і заповнена нулями) при 

завантаженні процесу на виконання. 

2.4 Розходження у версіях Windows NT 

Розходження ядер різних версій операційних систем сімейства Windows 

NT, звичайно ж, є. Відзначимо деякі з еволюційних змін, що відбулися: 

1) Ще починаючи з Windows 2000 в NT-сімействі залишилася підтримка тільки 

мікропроцесорів IA32/IA32-EM64T/IA64.  

2) Зважаючи на те що, починаючи з Windows 2000 зменшилась кількість 

підтримуваних апаратних платформ, тепер HAL відповідає не за 

незалежність від типу процесора, а за надання стандартного інтерфейсу до 

ресурсів процесора, які можуть змінюватися залежно від моделі і навіть 

усередині одного сімейства процесорів. 

3) Згодом припинена підтримка застарілих підсистем оточення (починаючи з 

Windows XP припинена підтримка підсистем POSIX й OS/2, уже в Windows 

2000 не підтримувалася підсистема Win16). 

4) Зазнали модернізації основні системні файли 

а) переписано завантажник NTLDR,  у результаті чого процес завантаження 

прискорився; 

б) збільшується кількість системних сервісів експортованих модулем 

NTOSKRNL.EXE. Поповнення відбувається, як за рахунок викликів із 
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суфіксом Ex, тобто функцій, які у чомусь розширюють уже існуючі 

системні виклики, так і за рахунок нових функцій. 

в) збільшена кількість викликів експортованих модулем HAL.DLL, який 

спіткала і значна переробка, і процес подальшого «шліфування». 

5) Пом'якшено деякі обмеження на граничні розміри 

а) збільшено загальний розмір адресного простору під драйверами; 

б) починаючи з Windows XP граничний загальний розмір файлів 

Системного Реєстру жорстко не фіксований; 

в) збільшено розмір системних сторінкових таблиць, у результаті чого 

збільшився системний віртуальний адресний простір; 

г) збільшено число процесорів, які може підтримувати операційна система в 

симетричній мультипроцесорній конфігурації (SMP); 

д) збільшено розмір підтримуваної фізичної оперативної пам'яті. 

2.5 Програмний інтерфейс Windows 

2.5.1 Інтерфейс Win API 
Не дивлячись на відзначені вище розходження ядер різних версій 

Windows NT, на рівні програмного інтерфейсу вони істотно не відбиваються, 

що дозволяє у більшості випадків говорити про різні версії збирально, 

використовуючи позначення Windows NT. Програмний інтерфейс Windows NT, 

забезпечується підсистемами оточення. Все розглянуте далі стосується тільки 

підсистеми Win32, що забезпечує функціонування «рідних» додатків Windows. 

Підсистема оточення Win32 ділиться на серверний процес (csrss.exe – 

Client/Server Runtime SubSystem) і клієнтські бібліотеки динамічного 

компонування – DLL (Dynamic Link Libraries), які пов'язані із програмою, що 

використовує прикладний програмний інтерфейс цієї підсистеми – Win API 

(Application Programming Interface). API функції представляють собою не що 

інше, як функції системних DLL.  

Кожна із системних DLL має певну спеціалізацію. Назва головної 

системної DLL-бібліотеки kernel32.dll, справді відбиває її призначення, це 
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дійсно ядро, але не Windows NT, а Win API, тому що за її послугами 

звертаються Win API-функції інших системних DLL. В Windows NT kernel32.dll 

імпортує тільки функції єдиної системної DLL – ntdll.dll. Функції kernel32.dll 

дозволяють управляти пам'яттю, процесами й потоками, організовувати 

ввід/вивід і взаємодію між процесами.  

Основи графічного інтерфейсу користувача забезпечуються user32.dll. 

Саме вона містить набір функцій для створення й керування вікнами, 

діалогами, меню та інше. Третя системна DLL – gdi32.dll (напевно, від Graphical 

Designer Interface) забезпечує графічні операції (малювання, виведення тексту 

та інше).  

Всі інші DLL, які можна знайти в системних каталогах Windows після 

установки операційної системи, доповнюють і розширюють перелік сервісів 

Win API реалізованих у вище розглянутих «трьох китах». Наприклад, 

comdlg32.dll (від Common Dialogs) містить набір Win API, які дозволяють 

використовувати в програмах стандартні діалоги Windows, такі як вікна 

відкриття, збереження, пошуку файлів, установки параметрів принтера, вибір 

шрифту й кольорової гами; comctl32.dll (від Common Controls) доповнює 

можливості GUI такими вже звичайними для Windows-програм елементами 

інтерфейсу як Tool Bar, Status Bar, Tree View, List View, Progress Bar, Track Bar 

та іншими. 

Всі виклики функцій Win API виконуються відповідно до набору правил 

змішаної конвенції про передачу параметрів STDCALL: 

1. Викликувана функція одержує всі параметри через стек. Всі параметри 

являють собою 32-х розрядні значення. Параметри передаються як за 

значенням, так і/або за адресою.  

2. Програма, що викликає функцію, повинна підготувати стековий кадр, 

завантажуючи послідовно в стек всі параметри функції в порядку зворотному 

тому, що використовується в її описі, тобто від останнього до першого, або з 

права наліво. Після цього виконується виклик функції за допомогою команди 
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CALL. Якщо опис функції має вигляд FunctionName(параметр_1, параметр_2, ... 

, параметр_N), то її виклик здійснюється за наступною схемою 

push параметр_N 

……………….......... 

push параметр_1 

call FunctionName 

3. За повернення стека у вихідний стан після виклику функції Win API несе 

відповідальність сама функція, що викликається. Саме вона повинна містити 

код для звільнення стека від переданих їй параметрів. 

4. Викликувана функція Win API гарантована зберігає регістри загального 

призначення ESI, EDI, EBX, EBP. Стан всіх інших регістрів, крім розглянутих, 

після повернення з функції Win API, уважається не визначеним. 

5. Регістр EAX після виклику функції Win API містить значення, що 

повертається функцією. Програма може/повинна перевірити значення EAX 

після виклику функції й передбачити ті або інші дії залежно від отриманого 

результату. 

Варто зробити ще кілька зауважень, щодо імен функцій Win API. 

Windows NT підтримує два типи кодування символів ANSI й UNICODE. 

Зважаючи на те, що алгоритми обробки однобайтових і двобайтових рядків 

розрізняються, через наявність й ANSI й UNICODE-кодування програмістам 

Microsoft довелося для всіх функцій Win API, які якимось чином пов'язані з 

обробкою рядків, створити по два програмні коди. Імена тих функцій, які 

працюють із рядками, використовуючи ANSI-кодування, закінчуються 

символом «А» – FunctionNameА. Аналогічна функція, орієнтована на 

UNICODE, має те саме ім'я за винятком останнього символу – FunctionNameW. 

На наборі параметрів функцій це ніяк не позначається, просто код цих 

функцій по-різному інтерпретує строкові параметри. Про це варто пам'ятати за 

необхідності використання UNICODE-версій Win API, тому що заголовні 

файли містять рядки виду «FunctionName equ FunctionNameA», які виконують 

автоматичне настроювання на використання ANSI-версій функцій. 
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        В 64-х розрядних версіях ОС Windows NT виклики функцій Win API 

виконуються відповідно до набору правил не стандартизованої конвенції про 

передачу параметрів, відомої як FASTCALL. 

      1. Параметри передаються як за значенням, так і/або за адресою. Параметри 

кратні 1/2/4/8 байтам передаються за значенням, не кратні – за адресою.  

      2. Викликувана функція одержує перші чотири (зліва направо) параметри 

через регістри (або їх відповідні частини): 1-й в RCX, 2-й в RDX, 3-й в R8, 4-й в 

R9. Якщо параметрів більше ніж чотири, то п’ятий і наступні параметри 

передаються через стек в зворотному порядку (зправа наліво, тобто від 

останього до п’ятого). 

      3. Програма, що викликає функцію Win API, повинна підготувати стековий 

кадр, розмістивши в ньому параметри від останього до п’ятого і 

зарезервувавши місце для перших чотирьох, які передаються через регістри. 

Якщо функція отримує параметри тільки через регістри, то для них все одно 

повинно бути зарезервовано місце в стеку. Розміщення і резервування місця 

виконується за адресами стеку кратними 8, тобто параметри вважаються 64-

розрядними, навіть якщо фактично вони менші. 

      4. За повернення стека у вихідний стан після виклику функції Win API несе 

відповідальність той, хто викликає. Якщо опис функції має вигляд 

FunctionName(параметр_1, параметр_2, ... , параметр_N) то її виклик 

здійснюється за наступною схемою 

sub rsp, 4*8 + (N-4)*8 

mov [rsp + 4*8 + (N-4)*8], параметр_N 

. ....................................................... 

mov [rsp + 4*8 + 2*8], параметр_6 

mov [rsp + 4*8 + 1*8], параметр_5 

mov r9, параметр_4 

mov r8, параметр_3 

mov rdx, параметр_2 
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mov rcx, параметр_1 

call FunctionName 

add rsp, 4*8 + (N-4)*8 

      5. Викликувана функція Win API гарантована зберігає регістри загального 

призначення RBX, RBP, RDI, RSI та R12-R15. Стан всіх інших регістрів, крім 

розглянутих, після повернення з функції Win API, уважається не визначеним. 

      6. Регістр RAX після виклику функції Win API містить значення, що 

повертається функцією. 

      На практиці резервування місця під параметри (sub rsp, 4*8 + (N-4)*8) і 

вирівнювання стеку (add rsp, 4*8 + (N-4)*8) виконується далеко не при 

кожному виклику функції Win API.  Якщо в деякому фрагменті коду 

передбачається послідовний виклик декількох функцій Win API і з різною 

кількістю параметрів, то на початку такого фрагменту коду за допомогою sub 

rsp, 4*8 + (N-4)*8 виконується резервування місця в стеку для виклику функції 

з найбільшою кількістю параметрів N, якого вистачає і для  виклику функцій з 

меншою ніж N кількістю параметрів. Наприкінці фрагменту коду вже після 

виклику усіх функцій Win API виконується вирівнювання стеку за допомогою 

add rsp, 4*8 + (N-4)*8. 

  

2.5.2 Механізми  виклику API функцій 

Всі функції Win API, які використовує в процесі своєї роботи додаток, 

перебувають у системних бібліотеках динамічного компонування – DLL. Для 

того щоб програма могла викликати ту або іншу Win API функцію, DLL-

бібліотека, що містить її код, повинна бути завантажена в адресний простір 

процесу. Для зв'язку програми із системними DLL використовуються два 

методи –  раннє зв'язування (статичне лінкування) або пізнє зв'язування 

(динамічне лінкування). 

Незалежно від методу зв'язування системі необхідно знати, які функції 

експортує DLL. Для цього в кожної DLL є таблиця експорту – таблиця, у якій 
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перераховані експортовані DLL функції, їхні номера (ордінали) і відносні 

адреси функцій у межах DLL – RVA (Relocate Virtual Address). RVA при 

відомій базовій адресі завантаження DLL в адресний простір процесу 

дозволяють обчислити крапку входу в будь-яку API-функцію DLL-бібліотеки. 

2.5.2.1 Раннє зв'язування 

 При компонуванні програми, що використовує DLL, лінкеру доводиться 

мати справу з віртуальними функціями, тобто такими, які взагалі існують, але 

на момент лінкування їхнього коду немає в програмному файлі, а в пам'яті вони 

з'являються лише при завантаженні цього самого програмного файлу, що і 

треба якось створити.  

От якби лінкер міг знати, куди в пам’ять буде завантажено ту або іншу 

DLL при старті програми, яка DLL містить ту або іншу функцію, та ще й адреси 

функцій у межах самої DLL, то його завдання значно б спростилося. Отут на 

допомогу і приходять бібліотеки імпорту. Бібліотеки імпорту – це спеціальні 

файли з розширенням .lib, які містять всю потрібну для лінкера інформацію про 

відповідні DLL, які збирається використати додаток.  

Опираючись на цю інформацію, лінкер формує так називану таблицю 

імпорту програмного файлу (IAT). Таблиця імпорту – це особлива структура (її 

місце розташування описуються в РЕ-заголовку програмного файлу), що 

містить список використовуваних програмою бібліотек і список імпортованих з 

кожної бібліотеки функцій.  

Для кожної функції в таблиці імпорту є елемент для зберігання адреси. 

Хоча на стадії лінкування ця адреса не відома, але це не заважає лінкеру в 

якості операндів команд переходу використати непряму адресацію по 

відповідних елементах таблиці імпорту, адреси яких він може обчислити. 

У процесі завантаження програмного файлу на виконання завантажник 

Windows аналізує його таблицю імпорту, визначає які DLL використовує 

програма, знаходить їх, завантажує в адресний простір процесу й заносить в 

таблицю імпорту реальні адреси функцій цих DLL. 
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Рисунок 2.3 демонструє процес раннього зв'язування. Під час підготовки 

додатку до виконання завантажувач аналізує його таблицю імпорту і визначає 

всі використовувані додатком DLL і функції цих DLL. Далі відбувається пошук 

і завантаження потрібних DLL в адресний простір додатку, пошук у таблиці 

експорту DLL адрес використовуваних додатком функцій і заповнення адрес у 

таблиці імпорту додатку (1). У момент виклику функції з таблиці імпорту 

береться адреса функції (2) і відбувається власне виклик функції (3). 

 

Рисунок 2.3 

При ранньому зв'язуванні на момент запуску додатку всі необхідні DLL 

виявляються завантаженими, таблиця імпорту заповнена – і все це робиться 

системою автоматично, без участі самого додатку, але відсутність у процесі 

завантаження додатку зазначеної в його таблиці імпорту DLL приведе до 

аварійного припинення завантаження програми. Крім того, дуже часто немає 

необхідності завантажувати всі використовувані програмою DLL у момент її 

запуску. 

2.5.2.2 Пізнє зв'язування 

Метод пізнього зв'язування відрізняється від раннього зв'язування тим, 

що завантаження DLL і визначення адреси потрібної функції виконується 

самим додатком в процесі його роботи за допомогою функцій Win API 

LoadLibrary і GetProcAddress. Ці функції перебувають в kernel32.dll, з якою 

попередньо необхідно виконати статичне (раннє) лінкування. 
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Рисунок 2.4 

В будь-який момент часу додаток може виконати пізнє зв'язування за 

наступною схемою (Рисунок 2.4): 

а) За допомогою Win API функції LoadLibrary завантажити бібліотеку, 

що його цікавить. 

б) За допомогою Win API функції GetProcAddress одержати адресу 

потрібної функції. 

в) Викликати функцію, самостійно завантаживши параметри виклику до 

стеку і зазначивши одержану у попередньому пункті адресу у якості 

операнда команди CALL.  

г) За допомогою Win API функції FreeLibrary вивантажити бібліотеку, 

що стала не потрібною, звільняючи, таким чином, пам'ять. 

Напрямок 2-3-4 (Рисунок 2.4) відповідає завантаженню бібліотеки за 

допомогою LoadLibrary, а 5-6 – визначенню адреси потрібної функції за 

допомогою GetProcAddress. Далі можна викликати функцію DLL (7), і 

природно при цьому таблиця імпорту не потрібна. Щоб не викликати знову і 

знову GetProcAddress перед кожним викликом функції з DLL додаток може 

однократно визначити адреси функцій, що його цікавлять, і зберегти їх у масиві 

або деяких змінних. 
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2.5.3 Інтерфейс Native API 

При розгляді можливостей надаваних функціями Win API 

експортованими kernel32.dll неважко помітити, що вони є, по суті, програмним 

інтерфейсом Виконавчої системи, тому що дозволяють вирішувати ті ж 

завдання, які закріплені за Виконавчою системою – керування пам'яттю, 

процесами й потоками, ввід/вивід і взаємодія між процесами. 

Виконавча система це сукупність компонентів, що виконуються в режимі 

ядра, а всі системні DLL виконуються в режимі користувача, а отже, повинен 

існувати інтерфейс між користувальницьким режимом і режимом ядра.  

Під інтерфейсом Win API захований «рідний» (native) API Windows NT, 

що реалізує контрольований виклик системних сервісів, які виконуються у 

режимі ядра. Цей інтерфейс API є інтерфейсом системних викликів і не 

призначається для безпосереднього використання користувальницькими 

програмами.  

Коли Win-додаток викликає функцію Win API, то керування передається 

одній із клієнтських DLL підсистеми Win32, а ця DLL у свою чергу може: 

1. Виконати функцію самостійно без звертання до системних сервісів ОС і 

повернути керування додатку. 

2. Послати повідомлення Win32-cepвepy для обробки запиту.  

3. Викликати системний сервіс ядра через «рідний» інтерфейс API для 

виконання заданої функції. 

Перший варіант для kernel32.dll, та і взагалі для більшості системних 

бібліотек є не типовим, а найбільш часто зустрічається останній варіант, коли 

код DLL викликає системний сервіс ядра через «рідний» інтерфейс API для 

виконання заданої функції. 

Другий варіант зустрічається у тих випадках, коли сервер підсистеми 

повинен брати участь у виконанні заданої функції, однак при цьому він все 

одно викликає системний сервіс ядра через «рідний» інтерфейс API для 

виконання заданої функції. Наприклад, при виконанні функції створення 

нового процесу, виконується інформування сервера Win32-підсистеми про 
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створення нового процесу, тому що при цьому відбувається копіювання 

ідентифікатора створеного процесу в таблицю ідентифікаторів сервера 

підсистеми. Процес csrss.exe завжди знає ідентифікатори всіх запущених у цей 

момент процесів, тому що вони розглядаються їм як потенційні клієнти.  

Інтерфейс Native API реалізований в ntoskrnl.exe, а зовнішня частина 

Native API користувальницького режиму реалізована в ntdll.dll. Будь-який 

процес у системі обов'язково має у своєму адресному просторі поділювану 

бібліотеку ntdll.dll, що відображаючись у користувальницькому просторі, 

забезпечує  інтерфейс  між користувальницьким  режимом  і  режимом ядра.  

Основне завдання зовнішньої частини Native API полягає у наданні 

додаткам користувача доступу до певної підмножини функцій ядра через 

клієнтські DLL або сервер підсистеми Win32. Ntdll.dll надає коду 

користувальницького режиму транзитні точки входу в «рідний» API. Більшість 

входів в «рідний» API в коді ntdll.dll є просто заглушками, які самі нічого не 

роблять, а просто забезпечують передачу керування коду режиму ядра за 

допомогою команди SYSENTER у такий спосіб: 

mov     eax, 0000ххххh                 

mov    edx, yyyyyyyyh 

call     dword ptr [edx] 

retn    xxh 

Перша команда завантажує в регістр EAX номер 0000ххххh конкретної 

функції «рідного» API. За адресою [yyyyyyyyh] лежить адреса функції 

KiFastSystemCall з ntdll.dll: 

mov     edx, esp 

sysenter 

retn 

Перша команда завантажує в регістр EDX покажчик на параметри 

виклику в стеці і за допомогою SYSENTER керування передається в режим 

ядра Диспетчерові системних сервісів. Команда RET забезпечує повернення з 

KiFastSystemCall, а RET XXh зачищає в стеці параметри виклику після і 
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повертає керування коду, що викликав API-функцію – зазвичай в системну 

библіотеку. 

Номер функції, переданий з користувальницького режиму в ЕАХ, 

використовується як індекс для визначення точки входу у відповідний 

системний сервіс, використовуючи одну з таблиць розподілу системних 

сервісів (System Service Table, SST), що представляє із себе структуру 

наступного виду1 :  

SYSTEM_SERVICE_TABLE STRUC 

ServiceTable LPDWORD ? 

CounterTable LPDWORD ? 

ServiceLimit DWORD   ? 

ArgumentTable LPBYTE ? 

ENDS 

ServiceTable – покажчик на масив, що містить покажчики на точки входу 

в системні сервіси. 

CounterTable – покажчик на масив, що містить лічильник кількості 

звертань до кожного системного сервісу. Має значення тільки в 

налагоджувальній версії ОС. У вільній версії він завжди дорівнює NULL. 

ServiceLimit – кількість системних сервісів, реалізованих даною версією 

Windows NT. 

ArgumentTable – покажчик на масив, що містить розмір переданих 

аргументів у байтах. Індекс подвійного слова в масиві ServiceTable 

зіставляється елементу з тим же індексом у масиві ArgumentTable.  

 Чотири таблиці SST об'єднані в таблицю дескрипторів системних 

викликів (Service Descriptor Table, SDT), що представляє із себе, таким чином, 

структуру виду: 

SERVICE_DESCRIPTOR_TABLE STRUC 

 NtoskrnlTable  SYSTEM_SERVICE_TABLE <> 

 Table2  SYSTEM_SERVICE_TABLE <> 

                                           
1 Ця структура так само як і структура SERVICE_DESCRIPTOR_TABLE, що буде розглядатися далі є не 
документованими. 
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 Table3  SYSTEM_SERVICE_TABLE <> 

 Table4  SYSTEM_SERVICE_TABLE <> 

ENDS 

Перша таблиця SST у таблиці SDT обслуговує модуль ntoskrnl.exe, інші 

зарезервовані (одна з них може бути зайнята для обслуговування Internet 

Information Services) і можуть бути використані  для додавання в систему 

власних сервісів, шляхом виклику функції KeAddSystemServiceTable, описаної 

в DDK/WDK. 

Переглядаючи експорт ntdll.dll й ntoskrnl.exe можна помітити, що обидва 

модулі експортують два набори зв'язаних імен функцій Native API (насправді 

ідентифікаторів, тобто не всі експортовані імена є іменами функцій Native API). 

Один з них включає імена із префіксом Nt, а інший містить аналогічні імена, 

але із префіксом Zw. Кожній такій парі імен відповідає той самий код, при 

цьому імена Zw* указують на дійсний код, що виконується в режимі ядра, а 

Nt*- ідентифікатори посилаються на шлюзи, проходження через які з 

перемиканням режиму користувача в режим ядра приводить до виконання коду 

Zw*-функцій. 

Переглядаючи експорт ntdll.dll і експорт ntoskrnl.exe можна також 

помітити, що обидва модулі експортують ще й звичні для C імена функцій 

(memcpy, strcat, strcmp, strcpy, strlen, strncpy, ...). Ці й інші функції входять у 

бібліотеку часу виконання C (C RunTime Library, C RTL). Зважаючи на те, що  

ntdll.dll відображається в адресний простір всіх процесів, то, мабуть, кращого 

місця для розміщення RTL важко й придумати. 

Набори RTL-функцій ntdll.dll й ntoskrnl.exe не ідентичні і не залежні один 

від одного. Реалізація цих функцій не потребує перемикання у режим ядра як у 

випадку Zw* й Nt*-функцій, і кожен модуль забезпечує власну реалізацію 

функцій – один для коду режиму ядра, а інший для коду режиму користувача. 

Крім стандартних C RTL функцій обидва модулі надають ще й набір 

функцій розширеної бібліотеки часу виконання. Ці набори перетинаються, але 
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не ідентичні, і також не залежні один від одного. Імена функцій розширеної 

бібліотеки часу виконання починаються із префікса Rtl. 

Офіційно документованим програмним інтерфейсів Windows є Win API. 

Native API функції не документовані. Виправити деяким чином цей пробіл 

допоможуть [18] й [28]. Іншу не документовану й не експортовану інформацію 

про імена й адреси функцій і змінних, структури, ідентифікатори і т.п. можна 

одержати при наявності: 

1) пакета налагоджувальних символів; 

2) налагоджувача режиму ядра; 

3) бажання, і дуже великої кількості вільного часу. 

3 КЕРУВАННЯ ПАМ'ЯТТЮ Й ФАЙЛОВИМИ СИСТЕМАМИ 

3.1 Керування пам'яттю 

3.1.1 Організація пам'яті в Windows NT 
Максимальний обсяг фізичної пам'яті, підтримуваної Windows NT, 

варіюється залежно від версії від 2 до 1024 Гб.1 Не кожна система і сьогодні 

може похвастатися 2 Гб фізичної пам'яті, але в основі системи керування 

пам'яттю Microsoft Windows NT лежить система віртуальної пам'яті, що 

дозволяє додаткам використовувати області, розмір яких значно перевищує 

обсяг установленої в комп'ютері фізичної оперативної пам'яті. 

Кожному процесу виділяється власний віртуальний адресний простір 

пам'яті, що не перетинається з віртуальними адресними просторами інших 

процесів. В 32-розрядному режимі процесора його розмір становить 4 ГБ. 

Відповідно 32-бітний покажчик в адресній частині команди може бути будь-

яким числом від 00000000h до 0FFFFFFFFh. Усього, таким чином, покажчик 

може приймати 4 294 967 296 значень, що і перекриває діапазон в 4 гігабайти. 

Розмір віртуального адресного простору процесу в 64-х розрядної версії 

                                           
1 Меньші розміри підтримуваної фізичної пам’яті системи можуть бути викликані не тільки версією ОС 
але і обмеженнями чипсету материнської плати 
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Windows NT на платформі IA64 становить 7152 ГБ, а в 64-розрядної на 

платформі IA32-EMT64 (х64) – 8192 ГБ. 

Поділ адресних просторів всіх процесів й їхня абсолютна ізоляція один  

від одного побудовані на основі механізму сторінкового перетворення. 

Кожному додатку призначаються власні каталоги таблиць і таблиці сторінок 

віртуальної пам'яті. За їхнє створення й унікальність несе відповідальність 

операційна система.  

Рисунок 3.1 демонструє розподіл двома додатками адресного простору 

фізичної пам’яті для систем з малою (4 КБ) сторінкою. Пристрій сторінкового 

перетворення мікропроцесора виконує відображення лінійних адрес в 

індивідуальний для кожного додатка набір сторінок віртуальної пам'яті, що не 

перетинається з набором сторінок інших додатків, але може бути розривним і  

вказувати на той самий діапазон адрес фізичної пам'яті. 

 

Рисунок 3.1 

Хоча, як відзначалося раніше, кожному додатку призначаються власні 

каталоги таблиць сторінок і таблиці сторінок віртуальної пам'яті, але повної 

ізоляції насправді немає, і кожна із цих таблиць має однакові сторінки. Ці 

сторінки належать коду ядра операційної системи, і сюди ж відображаються 

драйвери пристроїв.  

Для кожного процесу виконується проекція системних сторінок у його 

адресний простір. Для цього операційна система резервує певну кількість 

елементів каталогу сторінок і відповідну їм частину 4 ГБ віртуального 
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адресного простору. У розпорядження кожного додатка Windows NT надається 

віртуальний адресний простір розміром 2 ГБ (Рисунок 3.2), а інші 2 ГБ1 у 

верхніх адресах резервуються для потреб самої операційної системи.  

Ядро

Додаток

512

512

Віртуальний 

адресний 

простір ядра

Віртуальний 

адресний 

простір додатку

Каталог 

таблиць 

сторінок 

(1024 

елемента)

Фізична 

пам’ять 

0FFFFFFFFh

80000000h

7FFFFFFFh

00000000h

2 ГБ

2 ГБKernel Mode

User Mode

Зарезервована 

зона

0000FFFFh

  

Рисунок 3.2 

Незважаючи на те, що проекції системних сторінок пам'яті 

розташовуються в адресному просторі кожного процесу третього кільця, вони 

захищені від руйнування системою привілеїв і не можуть бути модифіковані 

процесом 3-го кільця. 

В користувальницькому адресному просторі існує зарезервована зона 

призначена для виявлення помилок програмування пов'язаних з використанням 

не ініціалізованих покажчиків при відсутності обробки помилок. Як показує 

досвід, найбільш часто не ініціалізовані покажчики приймають значення 

близькі до нуля, тобто попадають у зарезервовану зону. Звертання до пам'яті по 

адресах зарезервованої зони приводить до генерації виключення, що й дозволяє 

виявити такі помилки.  

                                           
1 Існує можливість збільшити частину користувальницького адресного простору з 2 до 3 Гб за допомогою 
параметра /3GB файла boot.ini -  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WI NDOWS="Microsoft Windows …" 
/fastdetect /3GB /bootlog /sos   
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3.1.2 Організація віртуальної пам'яті в Windows NT 

При нестачі фізичної пам'яті система віртуальної пам'яті витісняє частину 

сторінок з фізичної пам'яті у файл підкачування на магнітний диск, що дозволяє 

декільком додаткам використовувати по черзі одну і ту саму сторінку фізичної 

пам'яті (див. Рисунок 3.1). При звертанні до сторінки відсутньої в пам'яті 

система віртуальної пам'яті відповідає за підкачування необхідної сторінки з 

диска в оперативну пам'ять. Схему роботи системи віртуальної пам'яті 

демонструє наступний рисунок. 

Рисунок 3.3 
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3.1.3 Керування віртуальною пам'яттю 

В Windows існують три механізми роботи з пам'яттю  

1. Віртуальна пам'ять – найбільш підходяща для операцій з великими 

масивами об'єктів або структур; 

2. Файли відображені на пам’ять – найбільш підходящі для операцій з 

великими потоками даних, для спільного використання даних й/або 

їхнього обміну між декількома процесами; 

3. Купи – найбільш підходящі для роботи з множиною малих об'єктів.  

 Тут ми розглянемо перший з них, трохи згодом – другий, а третій 

залишається на самостійне вивчення. 

Сторінки в адресному просторі процесу можуть бути вільними (free), 

зарезервованими (reserved) або переданими (committed). Виділюваний додатку 

адресний простір є віртуальним, а не фізичним, тобто це лише всього на всього 

діапазон адрес, які може сформувати додаток. Адресний простір, виділюваний 

процесу в момент його створення, практично увесь вільний, і щоб скористатися 

якою-небудь його частиною, потрібно зарезервувати в ньому певні регіони.  

При резервуванні операційна система обов'язково вирівнює початок 

регіону з урахуванням, так називаної гранулярності виділення пам'яті (allocation 

granularity). Остання величина в принципі залежить від типу процесора, але для 

IA32/IA32-EM64T й IA64 вона однакова й становить 64 Кб. Резервуючи регіон 

в адресному просторі, операційна система забезпечує ще й кратність розміру 

базової адреси регіону розміру сторінки. 

Спроба доступу до зарезервованої пам'яті спричиняє порушення доступу, і 

перш ніж звернутися до яких-небудь даних, не викликавши порушення 

доступу, необхідно ще виділити фізичну пам'ять і спроектувати потрібну 

частину адресного простору на конкретну ділянку фізичної пам'яті. Така 

операція називається передачею фізичної пам'яті (committing physical storage). 

Такий двох етапний процес (резервування-передача) допомагає знизити 

навантаження на систему керування пам'яттю, відкладаючи передачу сторінок 

до реальної необхідності в них, а резервування пам'яті досить швидка операція 
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й при цьому не витрачається ні фізична пам'ять, ні ресурси сторінкового файлу. 

Для того щоб зарезервувати й одержати у своє розпорядження деяку кількість 

сторінок віртуальної пам'яті, додаток повинне скористатися функцією 

VirtualAlloc, прототип якої представлений нижче: 

LPVOID WINAPI VirtualAlloc( 

  __in_opt LPVOID lpAddress,       

  __in  DWORD  dwSize,              

  __in  DWORD  flAllocationType,  

  __in  DWORD  flProtect);          

Параметри lpvAddress і cbSize задають, відповідно, початкову адресу й 

розмір області пам'яті, що резервується або одержується у користування. При 

резервуванні адреса округляється до найближчої межі блока розміром 64 Кб. В 

інших випадках адреса округляється до межі найближчої сторінки пам'яті. 

Якщо параметр lpvAddress указати як NULL, то операційна система вибере 

початкову адресу самостійно. Величина, зазначена у параметрі cbSize, 

округляється у бік найближчого числа, що дорівнює розміру цілого числа 

сторінок. 

Для параметра fdwAllocationType використовується одне з наступних 

значень: 

• MEM_RESERVE - виконується резервування діапазону адрес в адресному 

просторі додатка; 

• MEM_COMMIT - виконується виділення сторінок пам'яті для 

безпосередньої роботи з ними, при цьому виділені сторінки заповнюються 

нулями; 

• MEM_TOP_DOWN - пам'ять виділяється в області верхніх адрес 

адресного простору додатка. 

За допомогою параметра fdwProtect додаток може встановити тип 

доступу для замовлених сторінок: 

• PAGE_READWRITE   − Читання й запис 

• PAGE_READONLY   − Тільки читання 
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• PAGE_EXECUTE   − Тільки виконання програмного коду 

• PAGE_EXECUTE_READ  −  Виконання й читання 

• PAGE_EXECUTE_READWRITE − Виконання, читання й запис 

• PAGE_NOACCESS   − Заборонено будь-який вид доступу 

• PAGE_GUARD    − Сигналізація доступу до сторінки 

• PAGE_NOCACHE   − Скасування кешування для сторінки 

У випадку успішного завершення функція VirtualAlloc поверне адресу 

зарезервованої або отриманої області сторінок. При помилці буде повернуте 

значення NULL. 

Після використання необхідно звільнити отриману раніше віртуальну 

пам'ять, викликавши функцію: 

BOOL WINAPI VirtualFree( 

__in  LPVOID lpAddress, 

__in  SIZE_T dwSize, 

__in  DWORD dwFreeType); 

Через параметри lpvAddress і cbSize передаються, відповідно, адреса й 

розмір регіону, що звільняється. 

Якщо область віртуальної пам'яті резервувалася VirtualAlloc з параметром 

MEM_RESERVE для наступного одержання сторінок у користування, а потім 

ця функція викликалася ще раз із параметром MEM_COMMIT, то можна або 

зовсім звільнити область пам'яті, позначивши відповідні сторінки як вільні, або 

залишити їх зарезервованими, але не використовуваними. У першому випадку 

параметр fdwFreeType функції VirtualFree повинен бути рівним 

MEM_RELEASE, у другому – MEM_DECOMMIT. 

3.2 Керування зовнішньою пам'яттю 

Керування зовнішньою пам'яттю ще із часів MS-DOS (яка Disks OS) є 

святим обов'язком операційної системи. Windows NT успадкувала створену у 

свій час для MS-DOS схему розбивки жорстких дисків на розділи, і 

дотримувалася її аж до Windows 2000. Завдання керування зовнішньою 
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пам'яттю в серверних системах, орієнтованих на багатогодинну безперервну 

роботу виявили недоліки схеми MBR, пов'язані з необхідністю пере 

завантаження системи для активації змін у конфігурації дисків. В Windows 2000 

була реалізована концепція так званих динамічних дисків, на яких можлива 

реалізація перекритих, дзеркальних, що чергуються й RAID-5 томів, а також 

UNIX-подібна концепція точок монтування томів.  

MBR-схеми використовуються сучасними версіями Windows NT на так 

званих базових дисках, тому що вимога розбивки на розділи диктується 

стандартними реалізаціями модулів початкового завантаження в BIOS 

комп'ютерних систем на базі IA32-процесорів. Якщо диспетчер дисків Windows 

2000 рекомендував будь-який нерозмічений диск робити динамічним, то 

Windows XP й 2003 Server за замовчуванням управляють будь-якими дисками 

як базовими, а динамічні диски потрібно спеціально створювати. Версії 

Windows NT для IA64 використовують GPT-схему розбивки на розділи, у 

відповідність із розробленою Intel специфікацією EFI (Extensible Firmware 

Interface), пропонованою на заміну стандартній  BIOS. 

3.2.1 Файлові системи Windows NT 

Windows NT підтримує файлові системи CDFS, UDF, FAT і NTFS. CDFS 

або файлова система CD-ROM форматів ISO-9660 й Joliet уже вважається 

успадкованим форматом, тому що в 1995 році на заміну ISO-9660 був 

прийнятий формат Universal Disk Format (UDF) як стандарт для 

магнітооптичних носіїв, призначених тільки для читання (головним чином 

DVD-ROM). UDF в Windows є підмножиною формату ISO-13346 з 

розширеннями для підтримки CD-R, DVD-R/RW. В  Windows NT не 

реалізована підтримка всіх потенційних можливостей UDF. 

FAT є успадкованою файловою системою, хоча знаходить і самостійне 

застосування. FAT12 використовується як файлова система гнучких магнітних 

дисків. FAT16/FAT32/FAT64(Ex/FAT) використовується як файлова система 

Flash-накопичувачів. В Windows XP уведена підтримка FAT32 і на пристроях 
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DVD-RAM. У принципі й сама Windows NT може бути встановлена на файлову 

систему FAT32, але краще використовувати NTFS, що є убудованою «рідною» 

файловою системою Windows NT. Вона реалізує ряд додаткових можливостей, 

таких як захист файлів/каталогів, стиск файлів, дискові квоти, жорсткі 

посилання, шифрування й.т.і. 

3.2.2 Засоби Win API для роботи із зовнішньою пам'яттю 

Можна довго сперечатися про переваги й недоліки файлових систем 

NTFS або FAT, але для додатка третього кільця захисту можливості роботи із 

зовнішньою пам'яттю регламентуються програмним інтерфейсом операційної 

системи, що, загалом кажучи, від файлової системи не залежить. Зі специфікою 

файлової системи конкретного тому розбираються відповідні підсистеми ядра 

при особистій участі драйверів файлових систем (File System Driver - FSD).  

Пряма робота з дисками на апаратному рівні, тобто з використанням 

функцій BIOS або команд контролерів неможлива для додатків режиму 

користувача, тому що: 

• звичні для реального режиму точки входу у відповідні сервіси BIOS через 

INT 13h у захищеному режимі втрачають зміст; 

• код  BIOS для INT 13h є 16-ти розрядним і не реентерабельним; 

• команди IN/INS/OUT/OUTS є привілейованими1 

• «рідна» для Windows NT файлова система NTFS офіційно не 

документована Microsoft. 

Розгляд засобів Win API для роботи із зовнішньою пам'яттю почнемо з  

функцій «верхнього» рівня, тобто тих, що надають інформацію про цю саму 

зовнішню пам'ять.  Описувати тут абсолютно всі параметри всіх функцій немає 

ніякої можливості, тож лише перерахуємо основні, із вказівкою їхніх 

прототипів і призначення. За детальним описом російською мовою можна 

звернутися до приведеного списку літератури, а взагалі то, краще відразу 

                                           
1 Незважаючи на те, що всі системи Windows NT працюють виключно на платформі Intel, навіть у 
драйверах нульового кільця захисту не рекомендується безпосередньо використовувати команди 
прямого вводу/виводу в порт, а використовувати спеціально для йього призначені заслби модуля HAL 
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звикати до довідкової системи MSDN, тому що жодна книга не містить описи 

абсолютно всіх Win API.  

3.2.2.1 Одержання інформації про  логічні пристрої й файлові системи 

DWORD WINAPI GetLogicalDrives(void) дозволяє визначити список 

установлених у системі логічних дискових пристроїв у вигляді бітової маски. 

DWORD WINAPI GetLogicalDriveStrings(__in DWORD nBufferLength,   

__out  LPTSTR lpBuffer ) також дозволяє визначити список установлених у 

системі логічних дискових пристроїв але у вигляді рядка символів формату 

'a:\'0'c:\'0'd:\'00 

UINT WINAPI GetDriveType(__in_opt LPCTSTR lpRootPathName) 

дозволяє визначити тип дискового пристрою (зі змінним носієм, з незмінним 

носієм, мережевий, CD-ROM, RAM-диск). 

BOOL WINAPI GetDiskFreeSpace( 

__in   LPCTSTR lpRootPathName, 

__out  LPDWORD lpSectorsPerCluster, 

__out  LPDWORD lpBytesPerSector, 

__out  LPDWORD lpNumberOfFreeClusters, 

__out  LPDWORD lpTotalNumberOfClusters ); 

дозволяє визначити параметри логічного пристрою (які можуть 

використовуватися для обчислення  вільного місця) 

BOOL WINAPI GetVolumeInformation( 

__in_opt LPCTSTR lpRootPathName, 

__out LPTSTR lpVolumeNameBuffer, 

__in  DWORD nVolumeNameSize, 

__out_opt LPDWORD lpVolumeSerialNumber, 

__out_opt LPDWORD lpMaximumComponentLength, 

__out_opt LPDWORD lpFileSystemFlags, 

__out LPTSTR lpFileSystemNameBuffer, 

__in  DWORD nFileSystemNameSize );  

дозволяє визначити параметри файлової системи логічного пристрою. 

 Використання вищезазначених функцій демонструє наступний приклад. 
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Приклад 1 Консольний додаток VolumeInfo.exe, що перераховує типи та 

деякі параметри встановлених в системі логічних пристроїв у вигляді: 

A:\ Removable drive           1,457,664 byte FAT     FLOPPYDISK 

C:\ Fixed drive            34,365,186,048 byte NTFS   System 

D:\ Fixed drive         103,087,398,912 byte NTFS  Work 

E:\ Fixed drive          112,604,049,408 byte NTFS  Media 

F:\ CDROM drive                          

G:\ CDROM drive             630,857,728 byte CDFS  DISK2 

H:\ Removable drive        261,586,944 byte FAT     

; Файл VolumeInfo.Inc 

; Опис констант, структур, типів, тощо. 

; Ця програма насправді з файла windows.inc нічого не використовує, 

; але надалі цей рядок стане стандартом 

include windows.inc   

; Наступні файли містять опис прототипів Win API (потрібні для invoke)  

; Мабуть, жодна з програм не обходиться без використання функцій, 

; що експортуються системною DLL-бібліотекою kernel32.dll. 

; Надалі й цей рядок стане стандартом 

include kernel32.inc  ; …, ExitProcess 

;Цей додаток також буде використовувати функції з бібліотеки MASM32 

include masm32.inc  ; ClearScreen, StdOut, StdIn 

; Також нам знадобиться одна функція, що експортується модулем user32.dll 

include user32.inc  ; CharToOem 

; Цей файл містить дуже корисні макровизначення 

; для роботи з рядками символів 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac ; $CTA0(“”)  

includelib kernel32.lib 

;  Бібліотека masm32.lib статична, не шукайте файл masm32.dll – його не існує! 

; Про статичні бібліотеки буде йти мова у розділі «Модульне програмування» 

; дисципліни «Системне програмування» 

includelib masm32.lib 
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includelib user32.lib 

; Оскільки опису прототипу цієї функції немає у windows.inc, 

; то робимо його самостійно 

Main      PROTO 

.data 

; буфер для формування одного рядка вихідної інформації 

szResultInfoStr   BYTE 80 dup(20h) 

; Кожний рядок має довжину 16 байтів. Додавши до адреси початку цієї таблиці  

;  (DriveType) код повернення функції GetDriveType помножений на 16, 

; отримаємо адресу рядка з  текстовою інтерпретацією цього коду 

DriveType    BYTE "Unknown         " 

     BYTE 16 dup(20h) 

     BYTE "Removable drive " 

     BYTE "Fixed drive     "  

     BYTE "Remote drive    "  

     BYTE "CDROM drive     " 

     BYTE "Ramdisk drive   " 

.data? 

; буфер для рядка символів виду 'a:\'0'c:\'0…00 – 4 байти ('х:\'0) на пристрій 

; + 2 нуля у кінці 

sdzLogicalDriveStrings   BYTE 4*32+2 dup(?) 

; За адресами цих змінних буде повертатися результат GetVolumeInformation 

VolumeNameBuffer   BYTE 32 dup (?) 

VolumeSerialNumber   DWORD ? 

MaximumComponentLength  DWORD ? 

FileSystemFlags    DWORD ? 

FileSystemNameBuffer   BYTE 8 dup (?) 

; За адресами цих змінних буде повертати результати GetDiskFreeSpace 

dwSectorsPerCluster   DWORD ? 

dwBytesPerSector   DWORD ? 

dwNumberOfFreeClusters  DWORD ? 

dwTotalNumberOfClusters  DWORD ? 
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; Допоміжні змінні, що будуть використовуватися для перетворення розміру 

; диску в символьний вигляд за допомогою команд 

; арифметичного співпроцесора 

dqDiskSize    QWORD ? 

bcdDiskSize   TBYTE ?  

 

; Файл VolumeInfo.Asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include VolumeInfo.inc 

.code 

start: 

; Штучно створимо собі функцію Main у С-cтилі. 

; Main не є точкою входу й на відміну від void main() в С/С++ 

; може називатися як завгодно. Використання тут функції Main зовсім не  

; обов'язково, але надає певні зручності. По-перше, дозволяє за необхідності 

; (надалі) швидко завершити додаток командою RET. По RET виконується 

; вихід з Main, і наступний за нею  рядок, що містить виклик ExitProcess відразу 

; завершує програму.  По-друге, Main дозволяє використовувати локальні 

; змінні. У багатопотокових додатках використання локальних змінних певним  

; чином гарантує їх незмінність. Локальні змінні розміщуються у стеку потоку 

; (процедури), який у кожного потоку свій і теоретично не може бути  

; випадково змінений кодом іншого потоку. 

; Для виклику Main з використанням INVOKE  необхідно описати її прототип 

; (див. вище в inc-файлі) 

  invoke Main 

  invoke ExitProcess,0 

Main proc 

; локальний буфер розміром 128 байтів для власних потреб 

LOCAL Buffer[128]:BYTE 



 47 

; Запит консолі.  

invoke AllocConsole 

; Консольні додатки використовують кодування сp866, а вихідний текст цього 

; додатка розроблявся в середовищі RadAsm, текстовий редактор якого 

; використовує кодування ср1251. Перед використанням рядкових даних в 

; консольному вікні необхідно виконати відповідні перетворення за допомогою 

; функції CharToOem 

invoke CharToOem,\ 

$CTA0("Дискові пристрої"), ADDR Buffer 

; Установлення заголовка консольного вікна 

invoke SetConsoleTitle,ADDR Buffer 

; Очищення консольного вікна 

invoke ClearScreen 

; Вихідний параметр для функції GetLogicalDriveStrings можна було б передати 

; як ADDR sdzLogicalDriveStrings, але ми будемо передавати його через регістр 

; ЕВХ. Оскільки згідно STDCALL значення в ЕВХ після виходу з функції не 

; зміниться, то ми зразу ж зможемо використовувати його надалі для організації 

; циклу, без необхідності наступного завантаження ЕВХ. При цьому код 

; команди push ebx значно коротший, ніж push offset sdzLogicalDriveStrings 

lea ebx,sdzLogicalDriveStrings 

; Отримати в буфері  sdzLogicalDriveStrings рядок виду 'a:\'0'c:\'0…00 

invoke GetLogicalDriveStrings, LENGTHOF sdzLogicalDriveStrings, ebx 

; Доки не зустрінемо в буфері два кінцеві нульові байти 

.while word ptr[ebx]!=0 

; EDI буде використовуватися для завдання положення у вихідному рядку 

; різної інформації. Починаємо заповнювати рядок із самого початку 

 lea edi,szResultInfoStr 

; Попередньо заповнимо рядок символами пробілу (20h), оскільки  він  

; використовується у циклі і у ньому можуть залишитися попередні дані 

 invoke RtlFillMemory, edi, LENGTHOF szResultInfoStr,20h  

; Перекладаємо через стек чотири байти виду 'х:\'0 з sdzLogicalDriveStrings у 
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; вихідний буфер 

 push dword ptr [ebx] 

 pop [edi] 

; Зміщуємося на наступну позицію у вихідному рядку 

 add edi,4 

; Замінюємо 0 на пробіл. Функція виведення на консоль StdOut інтерпретує 

; нульовий байт як кінець рядка, а ми ще не завершили його формування 

 mov byte ptr [edi-1],20h 

 lea esi,DriveType ; Завантажуємо в ESI адресу «таблиці» DriveType 

 invoke GetDriveType,ebx ; Після виклику GetDriveType 

 shl eax,4    ; множимо код її повернення на 16 

 lea esi,[esi+eax]   ; і додаємо до адреси початку таблиці 

; Отримавши в ESI адресу рядка з текстовою інтерпретацією кода повернення, 

; пересилаємо 

 mov ecx,16    ; ці 16 байт 

 rep movsb    ; у вихідний рядок 

; Отримуємо інформацію, потрібну для обчислення розміру диску   

 invoke GetDiskFreeSpace, ebx, ADDR dwSectorsPerCluster,\ 

  ADDR dwBytesPerSector,\ 

ADDR dwNumberOfFreeClusters,\ 

  ADDR dwTotalNumberOfClusters 

 .if (eax) ; якщо виклик GetDiskFreeSpace завершився вдало, 

; обраховуємо розмір диску як 

; dwTotalNumberOfClusters*dwSectorsPerCluster*dwBytesPerSector 

  mov eax,dwTotalNumberOfClusters 

  mul  dwSectorsPerCluster  ; перше множення дасть 32-бітний  

  mul dwBytesPerSector  ; результат!!!  

  mov dword ptr dqDiskSize,eax ; пересилаємо 64-бітний розмір 

  mov dword ptr dqDiskSize+4,edx ; у змінну dqDiskSize 

; Для перетворення 64-бітного числа на символьний вигляд скористаємося FPU 

  finit 
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  fild dqDiskSize  ; завантажити 64-бітний dqDiskSize 

  fbstp bcdDiskSize ; і вивантажити його в bcdDiskSize як BCD 

  lea esi,bcdDiskSize ; початок BCD-числа. 

; Оскільки воно перевернуте,  зміщуємося в  

  lea edi,szResultInfoStr+34 ; рядку на позицію останьої 

  invoke lstrlen,esi  ; цифри і визначаємо кількість  

  mov ecx,eax   ; байтів запису BCD-числа для оброблення 

  xor dl,dl  ; лічильник, після кожної 3-ї цифри (DL=3) буде 

  .while ecx!=0 ; вставлено символ коми «,» 

   cld  ; читання зліва направо 

   lodsb ; взяти байт з двома цифрами пакованого BCD 

   mov ah,al  ; копія в AH 

   shr ah,4  ; старшу цифру притиснути вправо 

   and al,0Fh  ; і виділити молодшу в AL 

   or ax,3030h ; перетворити в символьний вид 

   std   ; запис справа наліво 

   stosb  ; і записати першу цифру 

   inc dl  ; збільшити лічильник цифр 

   .if (dl==3) ; якщо час ставити кому - ставимо 

    mov al,","  

    stosb 

    xor dl,dl 

   .endif 

   mov al,ah   

   stosb   ; записати другу цифру 

   inc dl 

   .if (dl==3) 

    mov al,"," 

    stosb 

    xor dl,dl 

   .endif 
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   dec ecx 

  .endw 

; Наступний фрагмент просто прибирає можливі зайві ліві коми та незначущі 

; ліві нулі  у запису числа та додає слово «byte» справа після запису числа 

  cld 

  .if (al==",")||(al=="0") 

   mov byte ptr [edi+1],20h 

  .endif 

  .if (byte ptr [edi+2]==",")||(byte ptr [edi+2]=="0") 

   mov byte ptr [edi+2],20h 

  .endif 

  lea edi,szResultInfoStr+36 

  push 65747962H ;"byte" 

  pop [edi] 

  add edi,5 

 .else 

; Якщо не вдалося отримати розмір диска (так буде для CD/DVD приводів за 

; відсутності у них носія та для мережевих дисків), просто зміщуємся на 

; наступну позицію у вихідному рядку 

lea edi,szResultInfoStr+40 

 .endif 

; Серед усіх даних, що повертає GetVolumeInformation, нас цікавить ім’я  

; файлової системи в буфері FileSystemNameBuffer та мітка диску в буфері 

; VolumeNameBuffer 

 invoke GetVolumeInformation, ebx,\ 

ADDR VolumeNameBuffer,\ 

   LENGTHOF VolumeNameBuffer,\ 

ADDR VolumeSerialNumber,\ 

   ADDR MaximumComponentLength,\ 

ADDR FileSystemFlags,\ 

   ADDR FileSystemNameBuffer,\ 

LENGTHOF FileSystemNameBuffer 
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 .if eax!=0 ; якщо виклик GetVolumeInformation завершився вдало, 

; копіюємо ім’я  файлової системи у вихідний рядок 

  invoke lstrcpy,edi,ADDR FileSystemNameBuffer 

; Отримуємо довжину скопійованих даних. Функція lstrcpy виконала 

; копіювання у вихідний рядок і кінцевого нульового байта. Функція виведення 

; на консоль StdOut інтерпретує нульовий байт як кінець рядка, а ми ще не 

; завершили його формування 

  invoke lstrlen,edi  

; Знаючи адресу початку та довжину рядка, замінюємо кінцевий 0 на пробіл.  

  mov byte ptr [edi+eax],20h 

; Зміщуємся на наступну позицію у вихідному рядку 

  lea edi,[edi+6]  

; Копіюємо мітку диску у вихідний рядок 

  invoke lstrcpy,edi,ADDR VolumeNameBuffer 

; Визначаемо позицію кінця рядка 

  invoke lstrlen,edi 

  lea edi,[edi+eax] 

 .endif 

; Завершуємо рядок керуючими символами  CR (13h) та LF (10h), 

; які забезпечать виведення з наступного рядка та кінцевим (тут, взагалі то 

; кажучи, двома) нульовим байтом 

 mov dword ptr [edi],0A0Dh 

; Виводимо рядок на екран 

 invoke StdOut,ADDR szResultInfoStr 

; Перераховуємо адресу в буфері sdzLogicalDriveStrings 

 add ebx,4 

.endw 

; Виводимо на консоль коментар  

invoke StdOut,$CTA0("\nPress Enter...") 

; За допомогою функції введення з консолі просто очікуємо натискання клавіши 

; Enter, дозволяючи користувачу переглянути роботу програми і самостійно її 
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; завершити 

invoke StdIn,ADDR Buffer,LENGTHOF Buffer 

; Після виходу з функції Main буде викликано ExitProcess для завершення 

; програми  

ret 

Main endp 

end start  

3.2.2.2 Пошук файлу/каталогу й перегляд умісту каталогу 

Перегляд умісту каталогу (пошук або перевірка існування 

файлу/каталогу) виконується за допомогою трьох функцій: FindFirstFile, 

FindNextFile, FindClose. Після виклику функції FindFirstFile (і залежно від 

результатів її виклику) пошук здійснюється викликом у циклі функції 

FindNextFile. Після завершення циклу необхідно закрити сеанс пошуку за 

допомогою функції FindClose. 

HANDLE WINAPI FindFirstFile( 

__in   LPCTSTR lpFileName, 

__out  LPWIN32_FIND_DATA lpFindFileData ); 

Через параметр lpFileName передається адреса рядка, що містить шлях до 

каталогу й шаблон для пошуку. У шаблоні можна використати символи “?” й 

“*”. Через параметр lpFindFileData передається адреса структури типу 

WIN32_FIND_DATA, у яку буде записана інформація про знайдені файли. Ця 

структура визначена в такий спосіб: 

typedef struct _WIN32_FIND_DATA  { 

  DWORD     dwFileAttributes;         // атрибути файлу 

  FILETIME ftCreationTime;           // час створення файлу 

  FILETIME  ftLastAccessTime;         // час доступу 

  FILETIME  ftLastWriteTime;          // час модифікації 

  DWORD     nFileSizeHigh;       // розмір файлу (старше слово) 

  DWORD     nFileSizeLow;        // розмір файлу (молодше слово) 

  DWORD     dwReserved0;              // зарезервовано 
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  DWORD     dwReserved1;              // зарезервовано 

  TCHAR     cFileName[MAX_PATH];  // ім'я файлу 

  TCHAR     cAlternateFileName[14];  // альтернативне (8.3) ім'я файлу 

} WIN32_FIND_DATA; 

 Тип FILETIME визначається структурою  

typedef struct _FILETIME { 

    DWORD dwLowDateTime; 

    DWORD dwHighDateTime; 

} FILETIME, *PFILETIME, *LPFILETIME; 

 поля якої містять молодше й старше подвійне слово 64-х бітного числа, 

рівного кількості інтервалів по 100 наносекунд (10-9 с), що пройшли з 0 годин 0 

хвилин 0 секунд 1 січня 1601 року по годинному поясі Гринвіча. 

Якщо пошук завершився успішно, функція FindFirstFile повертає 

ідентифікатор (хендл) пошуку, що потім використовується в циклі при виклику 

функції FindNextFile. При помилці повертається значення 

INVALID_HANDLE_VALUE (-1, 0FFFFFFFFh). 

Якщо виклик FindFirstFile завершився успішно, у циклі виконується 

виклик функції  

BOOL WINAPI FindNextFile( 

__in   HANDLE hFindFile, 

__out  LPWIN32_FIND_DATA lpFindFileData ); 

Через параметр hFindFile цієї функції варто передати ідентифікатор 

пошуку, отриманий від функції FindFirstFile. Через параметр lpFindFileData 

передається адреса тієї ж самої структури типу WIN32_FIND_DATA, що була 

використана при виклику функції FindFirstFile. 

Якщо функція FindNextFile завершилася успішно, вона повертає значення 

TRUE. При помилці повертається значення FALSE.  

Після завершення циклу перегляду необхідно закрити ідентифікатор 

пошуку, викликавши для цього функцію BOOL FindClose(HANDLE hFindFile). 
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Як єдиний параметр цієї функції передається ідентифікатор пошуку, 

отриманий від функції FindFirstFile. Продемонструє все вищерозглянуте 

наступний приклад. 

Приклад 2 Консольний додаток lst.exe, що виводить на екран повний 

лістінг каталогу відповідно до шаблону, що задається в командному рядку. За 

відсутності параметрів командного рядка на екран виводиться повний лістінг 

поточного каталогу у вигляді: 

---d---- 06/01/2007 22:30:23     0 . 

---d---- 06/01/2007 22:30:23             0 .. 

---d---- 06/01/2007 22:30:23             0 Bak 

--a----- 06/01/2007 22:30:23       2922 lst.Asm 

--a----- 06/01/2007 22:33:10       3072 lst.exe 

--a----- 06/01/2007 22:30:23         546 lst.Inc 

--a----- 06/01/2007 22:56:29       2081 lst.obj 

--a----- 06/01/2007 22:30:23       1855 lst.rap 

--a----- 06/01/2007 22:30:23             0 lst.Txt 

; Файл lst.Inc 

include windows.inc 

include user32.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib kernel32.lib 

includelib masm32.lib 

includelib user32.lib 

Main   PROTO 

.data 

; Шаблон, що містить усі можливі атрибути файла/каталогу. Старші два біти не 

;  використовують, а інші позначають a – архівний, d – каталог, v – мітка тому 

; s – системний, h – прихований, r – тільки для читання. Саме у такому порядку 

; вони розміщуються у байті атрибутів файла/каталогу. Одиничне значення  

; відповідного біта означає наявність у файла/каталогу відповідного атрибуту 
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FileAttr      BYTE "--ad-shr" 

; У цьому буфері буде формуватися рядок з фактичними атрибутами 

; файла/каталогу. Після перевірки значення відповідного біту, символ, що 

; позначає атрибут буде копіюватися відповідної позиціє шаблону у відповідну 

; позицію цього буфера 

CurrentFileAttr     BYTE "-------- " 

; Пусті шаблони для дати та часу створення файла/каталогу. Після отримання 

; цієї інформації розмістимо замість символів нуля дійсні дані 

CurrentFileDate     BYTE "00/00/0000 " 

; Усе, що починається з адреси CurrentFileAttr розглядається як один рядок, 

; який завершується кінцевим нулем лише після CurrentFileTime 

CurrentFileTime     BYTE "00:00:00",0 

.data? 

hFindNextFile     DWORD ? ; можна і HANDLE ? 

; Стуктури, що будуть використовуватися функціями WinAPI 

DirInfo      WIN32_FIND_DATA <> 

DateTimeInfo     SYSTEMTIME <> 

; Буфер для імені файла/каталогу 

CurrentFileName     BYTE MAX_PATH+4 dup(?) 

; Буфер для символьного рядка з розміром файла в десятковій системі числення 

CurrentFileSize     BYTE 10 dup(?) 

 

; Файл lst.Asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include lst.inc 

.code 

start: 

      invoke Main 

      invoke ExitProcess,0 

Main proc 
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LOCAL Buffer[MAX_PATH+1]:BYTE 

 invoke AllocConsole 

; Намагаємося отримати у Buffer перший параметр командного рядка 

 invoke GetCL, 1, ADDR Buffer 

 .if eax!=1  

; якщо його немає, створюємо шаблон “*.*”0 - усі файли каталогу 

  mov dword ptr Buffer, 002A2E2Ah ;”*.*”0 

 .endif 

; Починаємо пошук файла/каталогу 

 invoke FindFirstFile, ADDR Buffer, ADDR DirInfo 

 .if eax== INVALID_HANDLE_VALUE ; якщо спроба не вдала, 

; а це може бути, якщо користувач зазначив у командному рядку неправильний 

; параметр виводимо повідомлення  

  invoke StdOut, $CTA0("File not found ") 

  invoke StdOut, ADDR Buffer 

; із зазначенням параметру пошуку 

  ret   ; на вихід – нам більше тут нічого робити 

 .endif    ; інакше збережемо для подальшого  

 mov hFindNextFile, eax; використання хендл пошуку 

 .REPEAT   ; і починаємо оброблення отриманих даних 

; Функція FindFirstFile заповнює структуру WIN32_FIND_DATA даними про 

; каталог, в якому знаходиться об’єкт нашого пошуку.  

; Заберемо байт атрибутів з відповідного поля WIN32_FIND_DATA в BL 

   mov ebx,DirInfo.dwFileAttributes 

   lea esi,FileAttr   ; Це адреса рядка “—ad-shr”, 

; що містить символи, які позначають буквою значення кожного біта байта 

; атрибутів 

   lea edi,CurrentFileAttr ; тут будемо формувати рядок з 

; фактичними атрибутами файла/каталогу 

  mov dword ptr [edi],"----" ; Спочатку скидаємо всі, 

; що залишились 
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  mov dword ptr [edi+4],"----" ;  від попереднього циклу 

  mov ecx,8  ; всього у байті атрибутів 8 бітів 

 @@: lodsb ; візьмемо в AL символ, що відповідає старшому біту 

  shl bl,1 ; при зрушенні біт, що виходить за межі реѓістра стає 

  .if CARRY? ; значенням прапорця CF. Якщо CF = 1, тобто 

   stosb  ; поточний біт атрибуту встановлено – 

;записати відповідний символ у  

  .elseif  ; вихідний рядок (інакше – залишиться “-”)  

   inc edi ; Перерахувати наступну позицію 

  .endif 

  loop @B  ; поторити для всіх 8 бітів 

; Перетворимо дату створення файла/каталогу ftCreationTime з UTC-формату в 

; більш звичний, за допомогою функції FileTimeToSystemTime. Вона повертає 

; результат у наведену нижче структуру типу SYSTEMTIME 

;SYSTEMTIME STRUCT 

;  wYear              WORD      ? - рік 

;  wMonth             WORD      ? - місяць 

;  wDayOfWeek     WORD      ? - день тижня 

;  wDay               WORD      ? - день місяця 

;  wHour              WORD      ? - година 

;  wMinute            WORD      ? - хвилина 

;  wSecond            WORD      ? - секунда 

;  wMilliseconds    WORD      ? - мілісекунда 

;SYSTEMTIME ENDS  

  invoke FileTimeToSystemTime,\ 

ADDR DirInfo.ftCreationTime,\ 

ADDR DateTimeInfo 

; Крім номера року, діапазони можливих значень інших даних не перевищують 

; 99. Для перетворення їх у символьний вигляд скористаємося командою ААМ  

   lea edi,CurrentFileDate ; в EDI – адреса початку шаблону дати 
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  mov ax, DateTimeInfo.wDay ; в AX - день  

  aam    ; AX/10, AH – результат AL - залишок 

  xchg al,ah   ; випереджаючи mov word ptr, перевернемо 

  or ax,3030h  ; корекція в ASCII 

   mov word ptr [edi],ax ; покласти на відведене місце 

; Абсолютно аналогічно до вищенаведеного виконуємо для місяця 

   mov ax, DateTimeInfo.wMonth 

  aam 

  xchg al,ah 

  or ax,3030h 

   mov word ptr [edi+3],ax 

; Для перетворення року скористаємося бібліотечною функцією dwtoa,  

; яка перетворює 32-розрядне двійкове число, що задається у першому 

; параметрі, на символьний вигляд у десятковому ASCIIZ і розміщує результат 

; за адресою, що задається другим параметром 

   xor ebx,ebx 

   mov bx, DateTimeInfo.wYear 

   lea edi,[edi+6] 

   invoke dwtoa, ebx, edi 

; рік у десятковій рівно 4 символи, замінюємо кінцевий 0 на пробіл 

   mov byte ptr [edi+4],20h 

; Абсолютно аналогічно до вищенаведеного для місяця й дня місяця виконуємо 

; перетворення часу створення файла/каталогу 

   mov ax, DateTimeInfo.wHour ; години 

  aam 

  xchg al,ah 

  or ax,3030h 

   mov word ptr CurrentFileTime,ax 

   mov ax, DateTimeInfo.wMinute ; хвилини 

  aam 

  xchg al,ah 

  or ax,3030h 
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   mov word ptr CurrentFileTime+3,ax 

   mov ax, DateTimeInfo.wSecond ; секунди 

  aam 

  xchg al,ah 

  or ax,3030h 

   mov word ptr CurrentFileTime+6,ax 

; Виводимо атрибути, час і дату створення файла/каталогу на консоль. 

; Курсор залишається на консолі за останнім виведеним символом.  

   invoke StdOut, ADDR CurrentFileAttr 

; Усі попередні дані мали фіксовану довжину. Тепер доведеться форматувати 

; виведення. Уважаємо, що розмір файла не перевищує 4 Гб і працюємо лише з 

; 32-ма молодшими бітами  

; Виконаємо вирівнювання рядка з розміром по фіксованій правій межі 

   mov ebx, DirInfo.nFileSizeLow ; число для перетворення 

   lea edi,Buffer  ; Адреса буфера для форматування 

   lea esi,CurrentFileSize ; Адреса буфера для перетворення 

   invoke dwtoa, ebx, esi  ; виконуємо перетворення 

   invoke lstrlen,esi ; визначаємо скільки цифр отримано в рядку 

   mov ecx,11 ; 32-бітне число – максимум 9 десяткових цифр 

; + 2 на пробіли 

   sub ecx,eax ; Визначаємо, наскільки дійсна кількість 

; цифр у записі 

   mov ebx,eax ; відрізняється від максимально відведеної (9+2) 

   mov al,20h  ; і заповнюємо зліва пробілом ті позиції,  

   rep stosb  ; що не будуть використовуватися 

   lea esi,CurrentFileSize ; а потім ще дописуємо цифри 

; запису числа  

   mov ecx,ebx   ; з буфера CurrentFileSize 

   rep movsb    ;  до буфера для форматування 

   mov word ptr [edi],20h  ; Замінюємо 00h но 20h00h  
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invoke StdOut, ADDR Buffer ; Виводимо на консоль 

; Ім’я файла/каталогу має змінну довжину, але початок його розміщення буде 

; починатися  з фіксованої позиції. Оскільки в іменах файлів/каталогів можуть 

; зустрічатися символи кирилиці, то перед виведенням на консоль потрібно 

; виконати перетворення  

   lea esi,CurrentFileName ; ESI матиме подвійне використання 

; виконуємо перетворення кодування рядкових даних для виведення у 

; консольному вікні  

   invoke CharToOem, ADDR DirInfo.cFileName,esi 

; визначаємо довжину для обчислення позиції кінця рядка 

   invoke lstrlen,esi     

; Завершуємо рядок керуючими символами  CR (13h) та LF (10h), 

; які забезпечать виведення з наступного рядка та кінцевим (тут, взагалі то 

кажучи, двома) нульовим байтом 

   mov dword ptr [esi+eax],0A0Dh  

   invoke StdOut, esi  ; виводимо на консоль 

; Продовжуємо пошук наступного файла/каталогу за допомогою FindNextFile. 

; Ця функція повертає FALSE, якщо перегляд каталогу завершено 

  invoke FindNextFile,hFindNextFile,ADDR DirInfo 

 .UNTIL  eax==FALSE    

 invoke FindClose,hFindNextFile ; Закрити хендл пошуку 

ret       ; і завершити Main 

Main endp 

end start 

        Далі наведена реалізація попереднього прикладу у вигляді 64-розрядного 

консольного Unicode-додатку для 64-розрядної Windows NT. Я не буду 

коментувати цей код, а зроблю лише деякі зауваження. 

        64-розрядного асемблеру у вигляді пакету, аналогічного MASM32 не існує 

(поки що) або він мені не відомий. Для розробки можна скористатися 64-

розрядним транслятором ml64.exe, лінкером  link.exe, універсальним Debugging 
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Tools for Windows та lib-файлами зі складу Windows Driver Kit.   

        Заголовний файл windows64.inc можна отримати трохи виправивши 

windows32.inc зі складу MASM32, зокрема, перевизначивши деякі типи даних. 

Транслятор ml64.exe не підтримує INVOKE і тому inc-файли з прототипами 

Win API не потрібні. Деяка частина макровизначень Strings.mac із складу KMD 

Kit прекрасно обробляється препроцесором ml64.exe і залишається 

працездатною. Доведется, звичайно, відмовитися від функцій стандартної 

бібліотеки masm32.lib. Транслятор ml64.exe не підтримує синтаксисичні засоби 

високого рівня .IF-.ELSEIF-.ELSE-ENDIF, .WHILE-.ENDW, .REPEAT-.UNTIL, 

SWITCH-CASE-ENDSW. 

; Файл lst64.inc 

UNICODE equ 1 

include windows64.inc 

include C:\masm64\macros\Strings.mac 

includelib shell32.lib 

extrn AllocConsole:proc 

extrn GetStdHandle:proc 

extrn GetCommandLineW:proc 

extrn CommandLineToArgvW:proc 

extrn FindFirstFileW:proc 

extrn LocalFree:proc 

extrn FileTimeToSystemTime:proc 

extrn lstrcatW:proc 

extrn lstrlenW:proc 

extrn WriteConsoleW:proc 

extrn FindNextFileW:proc 

extrn ExitProcess:proc 

.data? 

hStdOut    HANDLE ? 

argc     DWORD ?      

NumberOfBytesWritten  DWORD ? 

DirInfo    WIN32_FIND_DATA <> 
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hFindFile    HANDLE ? 

FileInfoLine   TCHAR 80 dup (?) 

DateTimeInfo   SYSTEMTIME <>    

.data 

FileAttr   BYTE "-",0,"-",0,"a",0,"d",0,"-",0,"s",0,"h",0,"r",0,0,0 

FileSizeNorm  BYTE 20h,0,"B",0,20h,0,0,0 

    BYTE 20h,0,"K",0,20h,0,0,0 

    BYTE 20h,0,"M",0,20h,0,0,0 

    BYTE 20h,0,"G",0,20h,0,0,0 

; Файл lst64.asm 

include lst64.inc 

.code 

main proc 

; int 3                           ; Для відлагодження за допомогою WinDbg 

 sub rsp, 40 

 call AllocConsole 

 mov ecx, STD_OUTPUT_HANDLE 

 call GetStdHandle 

 mov hStdOut, rax 

 call GetCommandLineW 

 lea rdx,argc 

 mov rcx,rax 

 call CommandLineToArgvW 

 mov rsi,[rax+8] 

 mov rdi,rax 

 lea rdx,DirInfo 

 or rsi,rsi 

 jnz @F 

 mov rsi,$CTW0("*.*")    

@@: mov rcx,rsi 

 call FindFirstFileW 

 mov hFindFile,rax 

 mov rcx,rdi 
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 call LocalFree 

 cmp hFindFile,INVALID_HANDLE_VALUE 

 jnz next 

 mov rcx,-1 

 jmp exit 

next: mov edx,DirInfo.dwFileAttributes 

 lea rsi,FileAttr 

 lea rdi,FileInfoLine 

 mov bx,002Dh ; "-" 

 mov rcx,8 

@@: lodsw 

 shl dl,1 

 cmovnc ax,bx 

 stosw 

 loop @B 

 mov ax,20h 

 stosw 

 lea rdx,DateTimeInfo 

 lea rcx,DirInfo.ftCreationTime 

 call FileTimeToSystemTime 

 movzx eax, DateTimeInfo.wDay 

 mov dl,10 

 div dl 

 or ax,3030h 

 shl eax,8 

 shr ax,8 

 mov dword ptr [rdi],eax 

 mov word ptr [rdi+4],2Fh  

 movzx eax, DateTimeInfo.wMonth 

 mov dl,10 

 div dl 

 or ax,3030h 

 shl eax,8 
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 shr ax,8 

 mov dword ptr [rdi+6],eax 

 mov word ptr [rdi+10],2Fh  

 lea rdi,[rdi+12+6]  

 mov ax,DateTimeInfo.wYear 

 mov ecx,4 

 mov bx,10 

@@: xor edx,edx 

 div bx 

 or dx,30h 

 mov [rdi],dx 

 sub rdi, 2 

 or ax,ax 

 jnz @B 

 lea rdi,[rdi+10] 

 mov rsi,rdi 

 mov ax,20h 

 mov rcx,11 

 rep stosw 

 mov eax,DirInfo.nFileSizeLow 

 mov edx,DirInfo.nFileSizeHigh 

 xor rbx,rbx 

@@: or edx,edx 

 jz @F 

 inc rbx 

 shrd eax,edx,10 

 shr edx,10 

 jmp @B 

@@: lea rcx,FileSizeNorm 

 mov rbx,[rcx+rbx*8] 

 mov [rdi],rbx 

 lea rdi,[rsi+20] 

 mov ecx,10 
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@@: xor edx,edx 

 div ecx 

 or dx,30h 

 mov [rdi],dx 

 sub rdi, 2 

 or eax,eax 

 jnz @B 

 lea rbx,FileInfoLine 

 lea rdx,DirInfo.cFileName 

 mov rcx,rbx 

 call lstrcatW 

 mov rcx,rbx 

 call lstrlenW 

 mov qword ptr [rbx+rax*2],0A000Dh 

 mov qword ptr [rsp+20h],NULL 

 lea r9, NumberOfBytesWritten 

 lea r8,[rax+2] 

 mov rdx,rbx 

 mov rcx,hStdOut 

 call WriteConsoleW 

 lea rdx,DirInfo 

 mov rcx,hFindFile 

 call FindNextFileW 

 or rax,rax 

 jnz next 

 xor rcx, rcx 

exit: call ExitProcess 

main endp 

end 

Трансляція і лінкування 

ML64.EXE /c /nologo /IC:\MASM64\INCLUDE lst64.asm 

LINK.EXE /NOLOGO /ENTRY:main /SUBSYSTEM:CONSOLE /RELEASE 

/DEFAULTLIB:kernel32.lib /LIBPATH:"C:\MASM64\LIB" lst64.obj 



 66 

3.2.2.3 Основні функції для роботи з файлами 

Під основними функціями тут розуміються ті, які дозволяють управляти 

файловою системою й одержувати доступ до вмісту файлів. Найперша з них це 

функція CreateFile, опис всіх параметрів якої займе з десяток сторінок. Тут 

будуть наведені тільки описи прототипів набору основних функцій для роботи з 

файлами з коротким описом параметрів. За детальним описом всіх параметрів 

варто звертатися до літератури або MSDN, хоча в багатьох випадках 

призначення того або іншого параметра цілком очевидно. 

За допомогою функції CreateFile можна виконувати створення нового 

файлу, відкриття існуючого файлу або каталогу, зміну довжини існуючого 

файлу, відкриття фізичного диска, тому, консолі, послідовного порту, каналу, 

поштового слота, пристрою (в Windows 9x завантаження драйвера пристрою). 

HANDLE WINAPI CreateFile( 

__in  LPCTSTR lpFileName, // адреса рядка імені файлу 

__in  DWORD dwDesiredAccess, // режим доступу 

__in  DWORD dwShareMode, // режим спільного доступу до файлу 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, // захист 

__in  DWORD dwCreationDisposition, // параметри створення 

__in  DWORD dwFlagsAndAttributes, // атрибути файлу 

 __in_opt HANDLE hTemplateFile ); // ідентифікатор файлу з атрибутами 

За допомогою функцій ReadFile й WriteFile додаток може виконувати, 

відповідно, читання з файлу й запис у файл. 

BOOL WINAPI ReadFile( 

__in  HANDLE hFile,    // ідентифікатор файла 

__out LPVOID lpBuffer,    // адреса буфера для даних 

__in  DWORD nNumberOfBytesToRead, // кількість байт для читання 

__out_opt LPDWORD lpNumberOfBytesRead, // адреса слова, у яке 

        // буде записана кількість 

        // прочитаних байт 

__inout_opt  LPOVERLAPPED lpOverlapped ); // адреса структури 
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        // типу OVERLAPPED 

BOOL WINAPI WriteFile( 

__in  HANDLE hFile,  // ідентифікатор файла 

__in  LPCVOID lpBuffer, // адреса записуваного блоку даних 

__in  DWORD nNumberOfBytesToWrite, // кількість байт для запису 

__out_opt LPDWORD lpNumberOfBytesWritten, // адреса слова, у якому 

        // буде збережена кількість 

        // записаних байт 

__inout_opt LPOVERLAPPED lpOverlapped ); // адреса структури типу 

        // OVERLAPPED 

Функція SetFilePointer дозволяє виконати установку поточної файлової 

позиції для виконання операції вводу/виводу: 

DWORD WINAPI SetFilePointer( 

__in HANDLE hFile,    // ідентифікатор файлу 

__in LONG lDistanceToMove,  // кількість байт, на яку буде  

// пересунена поточна позиція  

__inout_opt PLONG lpDistanceToMoveHigh, // адреса старшого слова,  

// що містить відстань для переміщення позиції  

__in DWORD dwMoveMethod);  // спосіб переміщення позиції 

Функція  

DWORD WINAPI GetFileSize( 

__in HANDLE hFile,    // ідентифікатор файлу 

__out_opt LPDWORD lpFileSizeHigh); // адреса старшого слова  

// для розміру файлу 

повертає молодше 32-розрядне слово 64-розрядного розміру файлу з 

ідентифікатором hFile. Старше слово розміру файлу записується в змінну типу 

DWORD, адреса якої передається функції через параметр lpFileSizeHigh. При 

помилці GetFileSize повертає -1 (INVALID_VALUE_HANDLE) 
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Визначити атрибути файлу можна за допомогою функції DWORD WINAPI 

GetFileAttributes( __in LPCTSTR lpFileName). Установити нові атрибути можна 

за допомогою функції  

BOOL WINAPI SetFileAttributes( 

__in LPCTSTR lpFileName,  // адреса рядка шляху до файлу 

__in DWORD dwFileAttributes) // адреса слова з новими атрибутами 

 В програмному інтерфейсі Windows NT також передбачена низка засобів 

для виконання стандартних операцій по управлінню файловою системою. Для 

копіювання файлу використовується функція 

BOOL WINAPI CopyFile( 

   __in  LPCTSTR lpExistingFileName, // адреса шляху існуючого файлу 

   __in LPCTSTR lpNewFileName, // адреса шляху копії файлу 

   __in BOOL bFailIfExists); // прапор перезапису файлу 

Для переміщення файлу використовується функція 

BOOL WINAPI MoveFile( 

__in LPCTSTR lpExistingFileName, // адреса шляху існуючого файлу 

__in LPCTSTR lpNewFileName);  // адреса шляху  

Для видалення файлу використовується функція BOOL WINAPI 

DeleteFile(__in LPCTSTR lpFileName). 

Для зміни поточного каталогу використовується функція BOOL WINAPI 

SetCurrentDirectory(__in LPCTSTR lpPathName). 

Для створення каталогу використовується функція BOOL WINAPI 

CreateDirectory( 

__in_opt  LPCTSTR lpPathName,  // шлях до створюваного каталогу 

__in LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes); // ідентифікатор  

// захисту 

Для видалення каталогу використовується функція BOOL WINAPI 

RemoveDirectory( __in LPCTSTR lpPathName). 

 Основні прийоми при роботі з файлами з використанням деяких 

вищезазначених функцій демонструє наступний приклад. 
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Приклад 3 Консольний додаток CatFile.exe, що виконує конкатенацію 2-х 

файлів (додавання вмісту другого файлу в кінець першого). Параметри 

передають в командному рядку: CatFile.exe [path]file1 [path]file2.  

Загальний алгоритм 

1. Отримати параметри командного рядка. 

2. Оскільки у file1 буде виконуватися запис, то зняти можливий атрибут 

«тільки для читання». 

3. Відкрити file1 і переставити файловий покажчик в кінець файла 

4. Відкрити file2. 

5. Виконувати послідовне читання з file2 в буфер та запис з буфера в file1. 

6. Закрити файли. 

Очевидно, що під час виконання операцій читання/запису найбільш 

зручною кількістю байтів для обміну з дисковою підсистемою буде число, 

кратне одиниці розподілу дискового простору (кластера). Отже, і розмір буфера 

в програмі треба визначати таким що дорівнює або кратним розміру кластера. 

Але цей розмір заздалегідь невідомий і до того ж може розрізнятися для різних 

томів. Можна визначити в секції неініціалізованих даних дуже великий буфер, а 

потім, після одержання розміру кластера, використовувати лише його частину. 

Але в цій програмі взагалі ніяких буферів під файлові операції не резервується, 

а необхідна пам'ять буде отримана динамічно за допомогою виклику 

VirtualAlloc після визначення розміру кластера того диска, на якому 

розташовано файл, до  якого буде виконуватися запис.  

; CatFile.inc 

include windows.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  kernel32.lib 

includelib  masm32.lib 

Main      PROTO 

.data? 
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; Буфери для отримання і зберігання 1-го та 2-го параметрів командного рядка 

szFileName1   BYTE 128 dup(?) 

szFileName2   BYTE 128 dup(?) 

szFullFileName   BYTE 2*MAX_PATH dup(?) ; допоміжний буфер 

lpFilePart           LPTSTR ?  ; потрібна для GetFullPathName 

; Наступні 4 змінні є вихідними адресами для GetDiskFreeSpace 

nSectorsPerCluster    DWORD ?   ; кількість секторів у кластері 

nBytesPerSector        DWORD ?   ; кількість байт у секторі  

nNumberOfFreeClusters  DWORD ?   ; кількість вільних кластерів  

nTotalNumberOfClusters DWORD ?   ; загальна кількість кластерів 

nVirtualMemorySize      DWORD ? ; для зберігання розміру та 

lpVirtualMemory       DWORD ? ; адреси буфера віртуальної пам’яті  

hFile1                 HANDLE ? ; хендли 1-го та 

hFile2                 HANDLE ? ; 2-го файла  

FileSizeHigh            DWORD ? ; тут буде зберігатися розмір 

FileSizeLow             DWORD ? ; 1-го файла (2 подвійних слова) 

NumberOfBytesRead      DWORD ? ; кількість прочитаних ReadFile 

NumberOfBytesToWrite     DWORD ? ; кількість записаних WriteFile 

 

; CatFile.asm  

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap:none 

include CatFile.inc 

.code 

start: 

      invoke Main 

      invoke ExitProcess,0 

Main proc 

; Намагаємося отримати 2-й параметр командного рядка в буфер szFileName2 

invoke GetCL,2, ADDR szFileName2 
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; Функція GetCL повертає число 2, якщо зазначеного параметра не існує. 

; У цьому випадку фіксуємо порушення синтаксису командного рядка 

; і завершуємо Main з повідомленням "Can not get parametr 2" 

.if eax==2   

 invoke StdOut,$CTA0("Can not get parametr 2") 

   ret 

.endif 

; Аналогічно намагаємося отримати 1-й параметр командного рядка 

; в буфер szFileName1 

invoke GetCL, 1, ADDR szFileName1 

.if eax==2 

 invoke StdOut,$CTA0("Can not get parametr 1") 

 ret 

.endif 

; Для визначення параметрів файлової системи того тому, 

; на якому розташовано 1-й файл, буде використовуватися функція 

; GetDiskFreeSpace яка потребує як вхідний параметр адресу рядка виду 

; “буква імені тома:\”0. У командному рядку може бути зазначено тільки ім’я 

; файла, або ім’я файла з частковим шляхом. Для визначення букви імені тому 

; скористаємося функцією GetFullPathName, яка дозволяє за частковомим  

; іменем файла отримати його повне ім’я.  

lea ebx, szFullFileName 

.if byte ptr szFileName1[1]!=":" ; якщо в 1-му параметрі не повне ім’я  

; Отримати за адресою в реѓістрі EBX (в szFullFileName) повне ім’я файла 

     invoke GetFullPathName,ADDR szFileName1,\ 

        LENGTHOF szFullFileName,\ 

        ebx, ADDR lpFilePart 

     .if eax==0 

           invoke StdOut,$CTA0("Can't get full path name") 

           ret 

    .endif  

.else 
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; Отримати за адресою в реѓістрі EBX 4 перші байти (“диск:\буква”) 

; повного ім’я файла 

 push dword ptr szFileName1  

 pop [ebx] 

.endif 

mov byte ptr [ebx+3],0  ; привести до виду “диск:\”0 

; для GetDiskFreeSpace 

invoke GetDiskFreeSpace,ebx,\ ;  і отримати з її допомогою 

   ADDR nSectorsPerCluster,\ ; параметри файлової системи 

     ADDR nBytesPerSector,\ 

     ADDR nNumberOfFreeClusters,\ 

     ADDR nTotalNumberOfClusters 

.if eax==0 

 invoke StdOut,$CTA0("Can not get file system structure") 

 ret 

.endif 

mov ebx,nSectorsPerCluster   ; уважаємо, що розмір кластера в байтах 

; дорівнює 512 байтів. Це відповідає дійсності для файлових систем усіх носіїв 

; на які можна виконати запис (перший файл - приймач) 

shl ebx,9           ; SectorsPerCluster*512 – розмір буфера читання/запису 

mov nVirtualMemorySize,ebx ; зберігаємо для подальшого використання 

; Намагаємося отримати EBX=SectorsPerCluster*512 байтів віртуальної пам’яті  

invoke VirtualAlloc,NULL,ebx,MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE 

.if eax==NULL ; Якщо не вдалося – завершуємо програму 

 invoke StdOut,$CTA0("VirtualAlloc Error") 

     ret 

.else  ; інакше зберігаємо адресу отриманого буфера 

; для подальшого використання 

 mov lpVirtualMemory,eax  

.endif 

; До першого файла буде виконуватися запис. Перед цим необхідно зняти всі 
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; його атрибути, які можуть цьому заважати – системний, прихований, тільки 

; для читання. Спочатку отримуємо атрибути 

invoke GetFileAttributes, ADDR szFileName1 

.if eax==0FFFFFFFFh ; якщо не вдалося 

      invoke StdOut, $CTA0("Can not get file attributes") 

      ret 

.elseif 

      and eax,0FFFFFFF8h ; --advshr – зняти тільки три молодші біти 

; FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM                   equ 4h        

; FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN                   equ 2h 

; FILE_ATTRIBUTE_READONLY  equ 1h 

      invoke SetFileAttributes, ADDR szFileName1,eax ; і встановити нові 

.endif   

invoke CreateFile, ADDR szFileName1,\ ; Відкриваємо перший файл 

      GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,\ 

      NULL, NULL, OPEN_EXISTING, NULL, NULL  

.if eax== INVALID_HANDLE_VALUE ; якщо не вдалося 

 invoke StdOut,$CTA0("Can not open fist file") 

 ret 

.elseif 

 mov hFile1, eax   ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; Отримуємо розмір файла 

 invoke GetFileSize, eax, ADDR FileSizeHigh 

 mov  FileSizeLow, eax 

; І встановлюємо файловий покажчик у кінець файла 

; (на FileSizeLow байт від початку) 

 invoke SetFilePointer,hFile1, eax, NULL, FILE_BEGIN 

.endif   

invoke CreateFile, ADDR szFileName2,\  ; Відкриваємо другий файл 

      GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,\ 

      NULL, NULL, OPEN_EXISTING, NULL, NULL 
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.if eax== INVALID_HANDLE_VALUE  ; якщо не вдалося 

 invoke StdOut,$CTA0("Can not open second file") 

 ret 

.elseif 

 mov hFile2, eax ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

.endif 

       mov ebx,nVirtualMemorySize  ; в EBX – розмір буфера 

.REPEAT  

; читати з другого файла EBX байтів у буфер за адресою lpVirtualMemory 

 invoke ReadFile, hFile2, lpVirtualMemory,\ 

        ebx, ADDR NumberOfBytesRead, NULL 

; писати NumberOfBytesRead (не EBX!) байтів з буфера за адресою 

; lpVirtualMemory  в  другий файл 

     invoke WriteFile,hFile1, lpVirtualMemory,\ 

        NumberOfBytesRead,\ 

          ADDR NumberOfBytesToWrite, NULL 

; Якщо намагатися прочитати з файла більше, ніж у ньому залишилось ще  

; непрочитаних байтів, то в NumberOfBytesRead повертається дійсно прочитана 

кількість байтів, яка в цьому випадку не співпадає з тією, що замовлялася 

.UNTIL dword ptr [NumberOfBytesRead]!=ebx 

; звільняємо віртуальну пам’ять і повертаємо її системі 

invoke VirtualFree,lpVirtualMemory,0,MEM_RELEASE   

invoke CloseHandle,hFile1 ; закриваємо перший  

invoke CloseHandle,hFile2 ; та другий файл 

ret 

Main endp 

end start 

3.2.2.4 Файли, відображувані на пам'ять 

Як і віртуальна пам'ять, відображувані на пам'ять файли дозволяють 

резервувати регіон адресного простору й передавати йому фізичну пам'ять. 

Розходження між цими механізмами полягає у тому, що в останньому випадку 
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фізична пам'ять не виділяється зі сторінкового файлу, а береться з файлу, що 

вже перебуває на диску. Як тільки файл спроектовано в пам’ять, до нього 

можна звертатися так, начебто він цілком до неї завантажений.  

У процесі відображення адресного простору пам'ять не виділяється, а 

тільки резервується, і при цьому файли віртуальної пам'яті взагалі не 

використовують, тому що сторінки фрагмента зв'язуються з відображуваним 

файлом. 

Для файлу відображеного в пам’ять, операційна система забезпечує 

тотожність умісту дискового файлу й області пам'яті, на яку він відображений, 

виконуючи за необхідності операції читання й запису в дисковий файл (з 

буферизацією і кешуванням). 

Метод проектування файлу в пам’ять використовується самою 

операційною системою під час завантаження на виконання EXE- і DLL-

модулів. Це дозволяє істотно заощаджувати як на розмірі сторінкового файлу, 

так і на часі, необхідному для підготовки додатка до виконання. 

Можна вказати два основні напрями використання файлів, що 

відображені у пам'ять: 

• доступ до файлу даних, розміщеному на диску. Це дозволяє обійтися без 

операцій файлового введення/виведення й буферизації його вмісту; 

• поділу даних між декількома процесами, виконуваними на одній машині. 

Для використання файлу, спроектованого в пам'ять, потрібно виконати 

три операції:  

• Створити або відкрити дисковий файл, що буде використовуватися як 

відображений в пам’ять;  

• Створити проекцію файлу, щоб повідомити систему про розмір файлу й 

спосіб доступу до нього. 

• Виконати відображення, указавши системі, як виконувати проекцію 

файлу в адресний простір процесу − цілком або частково. 

Робота з файлом, відображеним на пам'ять, виконується так само, як і з 

віртуальною пам'яттю (немовби це пам'ять, отримана за допомогою 



 76 

VirtualAlloc). Закінчивши роботу з відображеним у пам’ять файлом, потрібно 

виконати теж три операції:  

• Повідомити систему про скасування проектування на адресний простір 

процесу проекції файлу. 

• Закрити проекцію файлу. 

• Закрити файл. 

Для виконання всіх перерахованих вище операцій у програмному 

інтерфейсі Windows NT є відповідні засоби. Створення або відкриття дискового 

файлу виконують за допомогою функції CreateFile. Одержавши від функції 

CreateFile ідентифікатор, необхідно створити об'єкт «відображення файлу». Для 

створення відображення використовується функція CreateFileMapping, 

прототип якої наведений нижче: 

HANDLE WINAPI CreateFileMapping( 

__in HANDLE hFile, // ідентифікатор відображуваного файла 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpAttributes,  // дескриптор захисту 

__in DWORD flProtect,   // захист для відображуваного файла 

__in DWORD dwMaximumSizeHigh, // розмір файла (старше слово) 

__in DWORD dwMaximumSizeLow, // розмір файла (молодше слово) 

__in_opt LPCTSTR lpName);    // ім'я відображення файлу 

Одержавши від функції CreateFileMapping ідентифікатор «об'єкта 

відображення», необхідно виконати саме відображення, викликавши для цього 

функцію MapViewOfFile (або MapViewOfFileEx) прототип якої наведений 

нижче 

LPVOID WINAPI MapViewOfFile( 

__in HANDLE hFileMappingObject, // ідентифікатор відображення 

__in DWORD dwDesiredAccess, // режим доступу 

__in DWORD dwFileOffsetHigh, // зсув у файлі (старше слово) 

__in DWORD dwFileOffsetLow, // зсув у файлі (молодше слово) 

__in SIZE_T dwNumberOfBytesToMap); // кількість відображуваних байт  



 77 

У випадку успішного виконання відображення функція MapViewOfFile 

повертає адресу відображеної області пам'яті, при помилці повертається 

значення NULL (перевіряти обов'язково, запис/читання по нульовій адресі – 

виключення!). 

Якщо створене відображення більше не потрібно, його потрібно 

скасувати за допомогою функції BOOL WINAPI UnmapViewOfFile(__in 

LPCVOID lpBaseAddress). 

Через єдиний параметр цієї функції необхідно передати адресу області 

відображення, отримана від функцій MapViewOfFile. 

 Далі варто закрити ідентифікатори відображення файлу й файлу отримані 

при виклику CreateFileMapping й CreateFile за допомогою функції CloseHandle. 

 Основні прийоми при роботі з файлами, що відображуються в пам'ять, 

продемонструємо в наступному прикладі. 

 Приклад 4 Консольний додаток CopyMMF.exe, що копіює один файл в 

інший, відображенням файла на пам’ять. Параметри передаються в командному 

рядку: CopyMMF.exe [path]file1 [path]file2 

Загальний алгоритм 

1. Отримати параметри командного рядка. 

2. Відкрити file1. 

3. Отримати розмір file1 для визначення розміру відображення файла на 

пам’ять. 

4. Створити проекцію file1. 

5. Виконати повне відображення file1 у пам’ять. 

6. Створити file2. 

7. Створити проекцію file2 тим же самим розміром, що і для file1 (це копія). 

8. Виконати повне відображення file2 у пам’ять. 

9. Переслати дані з області пам’яті, в яку відображено file1, до області 

пам’яті, в яку відображено file2. 

10. Скасувати відображення і закрити проекції обох файлів, закрити файли. 

; Файл CopyMMF.inc  
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include windows.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  kernel32.lib 

includelib  masm32.lib 

Main      PROTO 

.data? 

szFileName db MAX_PATH dup (?) ; буфер для параметра командного рядка 

hFile1  HANDLE ? ; хендл першого файлу  

hFile2  HANDLE ? ; хендл другого файлу 

FileSizeHigh DWORD ? ; старше та молодше подвійне слово 

FileSizeLow      DWORD ? ;  64-бітного розміру файла/відображення файла 

hMemFile1      HANDLE ? ; хендл відображення першого файла 

hMemFile2      HANDLE ? ; хендл відображення другого файла 

hMem1         HANDLE ? ; адреса проекції першого файла 

hMem2         HANDLE ? ; адреса проекції другого файла 

 

; Файл CopyMMF.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap:none 

include CopyMMF.inc 

.data 

; Це повідомлення для користувача про синтаксис командного рядка 

szUserMessage        db "Copying of one file in another” 

db ”using MMF",10,13 

; Тут буде розміщено динамічно отримане ім’я програмного файла 

szThisModuleName     db MAX_PATH dup (0)  

szCommandLine  db " [path]file1 [path]file2",10,13,0 

szFileError          db "Cannot open file " 

.code 
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start: invoke Main 

       invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL Buffer[MAX_PATH]:BYTE ; локальний буфер 

; Намагаємося отримати 2-й параметр командного рядка в буфер  Buffer 

invoke GetCL,2, ADDR Buffer 

.if eax==2 ; якщо не вдалося, готуємось вивести повідомлення користувачеві 

; Ім’я програмного файла може бути змінено користувачем, 

; тому в даних програми ми не будемо його жорстко фіксувати. 

; Отримаємо фактичне ім’я програмного файла, яке буде на час її виконання 

; і будемо його використовувати під час формування повідомлення. 

; Оскільки 2-го параметра немає, Buffer нам уже не потрібний.  

; Скористаемося ним для отримання імені програмного файла 

  lea esi,Buffer   

; цей буфер є частиною повідомлення користувачеві. 

; Тут буде дійсне ім’я прорамного файла 

  lea edi,szThisModuleName  

; Отримуємо нульовий параметр командного рядка –  

; повне ім’я програмного файла 

  invoke GetCL,0,esi 

; Повне ім’я нам не потрібно. Витягаємо з повного імені власне ім’я. 

  invoke NameFromPath,esi,edi 

  invoke lstrlen,edi  ; отримуємо довжину імені 

  lea edi,[edi+eax]  ; переставляємо EDI в кінець рядка 

  lea esi,szCommandLine ; готуємося до пересилання рядка szCommandLine 

  invoke lstrlen,esi  ; завдовжки 

  mov ecx,eax   ; ECX байтів  

  inc ecx    ; у кінець рядка szThisModuleName 

  rep movsb   ; і пересилаємо завершуючи формування повідомлення 

  invoke StdOut,ADDR szUserMessage ; яке виводимо на консоль 

  ret     ; помилки в параметрах – на вихід 
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.endif 

xor ebx,ebx ; отримуємо нульове значення в реѓістрі EBX 

; У наступних викликах функцій нам дуже часто доведеться використовувати як 

; параметри виклику число нуль (NULL). Код команди push <реѓістр> 

; однобайтовий, а код команди push <число> як мінімум двобайтовий (залежить  

; від розрядності числа). Використання реѓістра ЕВХ замість NULL дозволить 

; зменшити розмір коду програми. Намагаємося отримати 1-й параметр 

; командного рядка. Якщо нам уже вдалося отримати 2-й, то тут результат не 

; перевіряємо. 

  invoke GetCL, 1, ADDR szFileName 

  invoke CreateFile, ADDR szFileName,\ ; відкриваємо 1-й файл (існуючий) 

   GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, ebx, ebx, \ 

   OPEN_EXISTING, ebx,  ebx  

  .if eax== INVALID_HANDLE_VALUE ; якщо не вдалося 

   invoke StdOut,ADDR szFileError ; повідомлення 

   invoke StdOut,ADDR szFileName ; і вихід 

    ret 

  .elseif 

    mov hFile1, eax   ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; Для того щоб визначити розмір проекції файла, отримуємо його розмір 

    invoke GetFileSize, eax, ADDR FileSizeHigh 

    mov    FileSizeLow, eax 

; Створюємо відображення. Уважаємо що розмір файла не перевищує 4 Гбайти 

    invoke CreateFileMapping, hFile1, ebx, \ 

     PAGE_READWRITE, ebx, FileSizeLow, ebx 

    mov hMemFile1, eax ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; і виконуємо відображення файла в пам’ять  

    invoke MapViewOfFile, eax, FILE_MAP_READ, ebx, ebx, ebx 

    mov hMem1,eax ; зберігаємо адресу відображення для подальшого 

    mov esi,eax  ; і відразу заносимо її до ESI, для використання MOVS 

  .endif   
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    invoke CreateFile, ADDR Buffer,\; створюємо (або відкриваємо) 2-й файл 

   GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, ebx, ebx,\ 

   OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, ebx 

  mov hFile2, eax   ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; створюємо відображення другого файла.  

; Це буде копія першого – той самий розмір 

invoke CreateFileMapping, hFile2, ebx, PAGE_READWRITE,\ 

ebx, FileSizeLow, ebx 

  mov hMemFile2, eax ; зберігаємо хендл для подальшого використання 

; і виконуємо відображення другого файла в пам’ять 

  invoke MapViewOfFile, eax, FILE_MAP_WRITE, ebx, ebx, FileSizeLow 

  mov hMem2,eax ; зберігаємо адресу відображення для подальшого 

  mov edi, eax ; і відразу заносимо її до EDI, для використання MOVS 

  mov ecx, FileSizeLow ; Кількість байтів для пересилання. 

; Будемо використовувати «довгу» MOVSD замість MOVSB 

  shr ecx, 2   ;  ділимо ЕСХ на 4 

  rep movsd   ; і пересилаємо подвійними словами 

  mov ecx, FileSizeLow ; Поновлюємо залишок  

  and ecx, 3   ; від ділення на 4 

  rep movsb   ; і «досилаємо» те, що залишилось 

  invoke UnmapViewOfFile, hMem1  ; Знімаємо 

  invoke UnmapViewOfFile, hMem2  ; відображення 

  invoke CloseHandle, hMemFile1  ; закриваємо 

  invoke CloseHandle, hMemFile2  ; хендли відображень 

  invoke CloseHandle, hFile1   ;  і файлів 

  invoke CloseHandle, hFile2    

ret       ; усе! 

Main endp 

end start 
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4 КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ 

4.1 Поняття «процес» 

Процес – це середовище або набір компонентів, використовуваних 

операційною системою при виконанні екземпляра додатка, що складається з 

наступних компонентів: 

1. Закритий, ізольований від інших процесів віртуальний адресний 

простір процесу. 

2. Код і дані, що спроектовані в цей віртуальний адресний простір. 

3. Список відкритих ідентифікаторів (handles, хендлів) різних системних 

ресурсів – файлів, каналів, семафорів і.т.і. 

4. Контекст захисту (security context), називаний також маркером доступу 

(access token), що ідентифікує користувача, групу безпеки й привілеї, 

зіставлені із процесом 

5. Унікальний ідентифікатор процесу (внутрісистемний PID). 

6. Мінімум один потік – головний або первинний потік процесу. 

При завантаженні на виконання додатка виконується проекція 

програмного файлу на пам’ять і створюється об'єкт ядра «процес». Кожен 

об'єкт ядра – це блок пам'яті в системному адресному просторі, що представляє 

собою структуру даних, у якій міститься інформація про об'єкт, 

використовувана ядром для керування цим об'єктом. Об'єкт «процес» 

описується не документованою складною структурою EPROCESS, перший же 

елемент Pcb якої у свою чергу є структурою KPROCESS і.т.д. 

Програмний файл, що відображувався на пам’ять при створенні процесу 

називається образом процесу. Зважаючи на те, що на основі одного і того 

самого образу може бути створено декілька процесів, кожному екземпляру 

процесу привласнюється унікальний ідентифікатор (PID), за допомогою яких 

система розрізняє процеси. 

У кожного процесу також існує свій батьківський процес – процес, що 

створив (породив) даний процес. Інформація про процес-батька не 

оновлюється, і можуть існувати процеси, що вказують на вже не існуючого 
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батька. Процеси, породжені іншими процесами, у свою чергу можуть 

породжувати інші (дочірні) процеси,  ті у свою чергу нові, і.т.д. Коренем 

«генеалогічного дерева» всіх процесів у системі є завжди існуючий, не знищує 

мий процес System, образом якого є ntoskrnl.exe. 

4.2 Поняття «потік» 

При створенні процесу, системою автоматично створюється головний або 

первинний потік. Потік (thread) визначає послідовність виконання коду в 

процесі. Самі процеси не виконуються, вони лише надають ресурси або 

середовище для виконання потоків, являючись своєрідним контейнером або 

оболонкою для потоків. Спрощено можна вважати, що потік це деяка 

послідовність інструкцій процесора, що починається з деякої адреси у 

віртуальному адресному просторі процесу, на яку періодично передається 

керування і виділяється процесорний час для виконання цієї послідовності 

інструкцій. 

Для головного або первинного потоку процесу ця послідовність 

інструкцій починається з адреси обумовленого точкою входу в програму 

(міткою start). Насправді потік це не просто ланцюжок інструкцій, а досить 

складний об'єкт (уже хоча б тому, що кожен потік повинен мати, принаймні, 

власний набір регістрів процесора й власний стек). Потік включає наступні 

найбільш важливі компоненти: 

1. Вміст набору регістрів,  що відображає стан процесора при виконанні 

потоку, називаний контекстом потоку. 

2. Дві стеки – режиму ядра й режиму користувача. 

3. Закриту область пам'яті TLS (thread-local storage), використовувану 

підсистемами виконання (Run Time Library, RTL) і DLL. 

4. APC-чергу. 

5. Унікальний ідентифікатор потоку (TID). 

6. Контекст захисту. 
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Для керування кожним потоком система створює об'єкт ядра «потік» –

структуру даних ETHREAD (перше ж поле Tcb якої у свою чергу є структурою 

KTHREAD і.т.д.), що використовується операційною системою для керування 

потоком і зберігає статистичну інформацію про потік.  

У кожного потоку є власний набір регістрів процесора, називаний 

контекстом потоку. Контекст відображає стан регістрів процесора на момент 

останнього виконання потоку й записується в структуру CONTEXT, що 

міститься в об'єкті ядра «потік». Структура CONTEXT є апаратно залежною. 

Для процесорів архітектури IA32 структура CONTEXT визначена в такий 

спосіб: 

CONTEXT STRUCT 

  ContextFlags  DWORD      ? 

  iDr0  DWORD      ? 

  iDr1           DWORD      ? 

  iDr2           DWORD      ? 

  iDr3           DWORD      ? 

  iDr6           DWORD      ? 

  iDr7           DWORD      ? 

  FloatSave  FLOATING_SAVE_AREA <> 

  regGs         DWORD      ? 

  regFs         DWORD      ? 

  regEs         DWORD      ? 

  regDs         DWORD      ? 

  regEdi        DWORD      ? 

  regEsi        DWORD      ? 

  regEbx       DWORD      ? 

  regEdx       DWORD      ? 

  regEcx       DWORD      ? 

  regEax       DWORD      ? 

  regEbp       DWORD      ? 

  regEip        DWORD      ? 

  regCs         DWORD      ? 
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  regFlag      DWORD      ? 

  regEsp       DWORD      ? 

  regSs         DWORD      ? 

  ExtendedRegisters db MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION dup(?) 

CONTEXT ENDS 

FLOATING_SAVE_AREA STRUCT 

  ControlWord DWORD      ? 

  StatusWord     DWORD      ? 

  TagWord        DWORD      ? 

  ErrorOffset    DWORD      ? 

  ErrorSelector  DWORD      ? 

  DataOffset     DWORD      ? 

  DataSelector   DWORD      ? 

  RegisterArea   BYTE  SIZE_OF_80387_REGISTERS dup(?) 

  Cr0NpxState    DWORD      ? 

FLOATING_SAVE_AREA ENDS 

Додаток може обійтися і єдиним, первинним потоком, хоча насправді далі 

цей потік може породити інші потоки, ті у свою чергу – нові й.т.д., що дозволяє 

додатку ефективніше виконувати свою роботу. Потоки виконують код і 

маніпулюють даними в адресному просторі процесу, вони завжди створюються 

в якому-небудь процесі, і все їхнє життя проходить тільки в його межах, тобто 

потоки виконуються тільки в контексті якого-небудь процесу. 

4.3 Планування потоків  

Операційна система відводить кожному потоку (не процесу!) певний 

процесорний час, протягом якого виконується його код. Обраний для 

виконання потік працює протягом деякого періоду часу, називаного квантом. 

Квант1 визначає, скільки часу буде виконуватися потік, поки не наступить черга 

іншого потоку. Виділяючи потокам кванти за принципом «каруселі», 

                                           
1 За замовчуванням в Windows 2000 Professional й Windows XP квант становить 2 інтервали таймера, а в 
Windows 2003 Server - 12. Тривалість інтервалу таймера залежить від апаратної платформи. На більшості 
однопроцесорних систем на базі МП IA32/IA32-EMT64 він становить 10 мс, а на більшості багато 
процесорных - 15 мс. 
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операційна система створює тим самим ілюзію одночасного виконання потоків. 

При перемиканні потоків ОС зберігає в пам'яті контекст потоку, що 

виконується на момент перемикання, й завантажує в регістри процесора 

контекст потоку,  що підлягає наступному виконанню. Рисунок 4.1 ілюструє 

спрощений розподіл процесорного часу між потоками на машині з одним 

процесором.  

На рисунку представлено шість процесів: два одно потокові (Процеси 3 і 

Процес 5), три – дво потокові (Процеси 2, Процес 4 і Процес 6) і трьох 

потоковий Процес 1. «Потік i-j», як не важко здогадатися,  позначає j-й потік i-

го процесу. Стрілка, що вказує на Потік 1-1, позначає початок черги 

планування. Надання потокам процесорного часу виконується за годинниковою 

стрілкою. Те, що потоки, які належать одному процесу, ідуть у цій «каруселі» 

строго один за іншим уважаємо чисто випадковим. 

 

Рисунок 4.1 
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Windows NT  є операційною системою з так називаною 

багатозадачністтю, що витісняє. Підсистема планування, що витісняє, 

реалізована на основі рівнів пріоритету, при якій завжди виконується потік з 

найбільшим пріоритетом, готовий до виконання. Різна ширина «секторів 

планування», позначених на рисунку через t1-3, t2-2 й t3-1 може наводити на 

думку про те, що певний потік одержує більш тривалий, у порівнянні з іншим 

квант, але це не так. У процесі планування кванти часу виділяються завданням з 

максимальним пріоритетом. Менш пріоритетні завдання одержують керування 

тільки в тому випадку, якщо більш пріоритетні завдання переходять у стан 

очікування. Високо пріоритетні потоки одержують квант не довший, а 

частіше.  

«Що витісняє» означає те, що потік, що одержав (нарешті!) свій квант, 

може використати його не до кінця. Як тільки інший потік з більше високим 

пріоритетом готовий до виконання, система перемикає всю свою увагу на 

нього, відсуваючи (відкладаючи, витісняючи) виконання поточного потоку «на 

потім», навіть якщо його квант ще не минув. 

Якщо в комп'ютері встановлено більше одного процесора, алгоритм 

планування операційної системи значно ускладнюється – у цьому випадку при 

плануванні операційна система прагне збалансувати ще навантаження й між 

процесорами. Windows NT повною мірою використовує можливості машин з 

декількома процесорами й повністю підтримує розподіл процесорного часу між 

потоками й керування ними на таких системах. Windows NT здатна закріпити 

кожен потік за окремим процесором у багатопроцесорній системі й тоді два 

потоки дійсно можуть виконуватися одночасно. 

4.4 Рівні пріоритетів 

В Windows NT передбачено 32 (від 0 до 31) рівня пріоритету планування, які 

групуються в такий спосіб: 

• 31-16 – рівні пріоритетів реального часу; 

• 15-1 – динамічні рівні пріоритетів; 
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• 0 – системний рівень пріоритету (потоку обнуління сторінок). 

Керування пріоритетами й те, як вони бачаться з боку ядра, розрізняється 

з тим, як це виглядає й управляється з боку додатка, що використовує засоби 

інтерфейсу Win API. Планування в ядрі здійснюється на рівні потоків, і 

рішення, прийняті в ході планування, стосуються винятково потоків, тобто 

системі байдуже якому процесу належить при цьому той або інший потік. Ядро 

може створювати потоки й установлювати їм пріоритети в абсолютних 

величинах з діапазону 0-31. 

Додатки не можуть встановлювати конкретне значення пріоритету 

потоків із зазначеного інтервалу значень і використовують двоступінчасту 

систему установки пріоритетів для процесів і потоків. 

Спочатку процеси впорядковуються по базових класах пріоритету, 

призначеним при їхньому створенні: 

REALTIME_PRIORITY_CLASS  – реального часу (24) 

HIGH_PRIORITY_CLASS   – високий (13) 

ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS – вище звичайного (10) 

NORMAL_PRIORITY_CLASS  – звичайний (8) 

BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS – нижче звичайного (6) 

IDLE_PRIORITY_CLASS   – що простоює (4) 

 Далі базовий пріоритет кожного потоку встановлюється виходячи із класу 

базового пріоритету його процесу: 

THREAD_PRIORITY_HIGHEST   +2  

THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL +1 

THREAD_PRIORITY_NORMAL     0 

THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL -1 

THREAD_PRIORITY_LOWEST   -2 

Якщо в кожного процесу тільки одне значення пріоритету – базове, то в 

кожного потоку їх два – базове й поточне. Початковий базовий пріоритет 

потоку успадковується від базового пріоритету процесу, а той успадковує його 

від батьківського процесу. Пріоритет процесу можна змінити після його 
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створення. Зміна пріоритету процесу спричиняє зміну пріоритету всіх його 

потоків, але їхні відносні пріоритети залишаться колишніми. 

Рисунок 4.2 демонструє зв'язок між пріоритетами. 
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Рисунок 4.2 

За певних умов ядро може підвищувати на короткий час пріоритети 

потоків у динамічному діапазоні, але воно ніколи не змінює пріоритети 
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потоків у діапазоні реального часу, тому в таких потоків базовий пріоритет 

ідентичний поточному. 

При необхідності й сам процес може встановлювати відносний пріоритет 

потоків, що може бути нижче або вище на величину від -2 до +2 щодо базового 

пріоритету процесу або встановлювати абсолютне значення пріоритету для 

свого класу. Якщо процес має клас пріоритету з діапазону реального часу, то 

рівень пріоритету потоку може бути піднятий до 31. Процес більш низького 

класу пріоритету не може підняти рівень пріоритету потоку вище 15.  

4.5 Одержання інформації про потоки і процеси 

Далі ми розглянемо три способи одержання інформації про процеси й 

потоки: 

• з використанням засобів так називаного інтерфейсу ToolHelp32, надаваних 

кодом модуля kernel32.dll; 

• з використанням засобів офіційно документованих в MSDN інтерфейсів 

налагодження, надаваних кодом модулів psapi.dll, dbghelp.dll й imagehlp.dll; 

• з використанням засобів офіційно не документованого Microsoft 

інтерфейсу Native API. 

4.5.1 Інтерфейс ToolHelp32 

Інтерфейс ToolHelp32, надаваний кодом модуля kernel32.dll і відомий ще 

із часів Windows 95 «випав» із програмного інтерфейсу Windows NT 4.0, але 

знову був «відновлений у правах» починаючи з Windows 2000 Professional.  

Зважаючи на те, що кількість і стан процесів, потоків, модулів і куп у 

системі постійно змінюється, при описі Toolhelp32-функцій оперують таким 

поняттям як Snapshot (знімок, фотографія), під яким розуміється інформація 

про стан об'єктів системи, зафіксована в певний момент часу. Прикладом 

Snapshot може служити аварійний дамп пам'яті, що створюється при краху ОС. 

При помилках коду, що виконується в режимі ядра, з'являється так званий 

BSOD (Blue Screen Of Death) і його оброблювач виконує запис у файл 

аварійного дампа вмісту (всієї) оперативної пам'яті.  
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Для одержання знімка стану об'єктів системи використовується функція 

CreateToolhelp32Snapshot( 

     __in DWORD dwFlags, 

__in DWORD th32ProcessID); 

Параметр dwFlags указує, яку інформацію варто включити в знімок:  

TH32CS_SNAPHEAPLIST  = 1  – включити в знімок список куп  

TH32CS_SNAPPROCESS   = 2   – включити в знімок список процесів 

TH32CS_SNAPTHREAD    = 4   – включити в знімок список потоків 

TH32CS_SNAPMODULE    = 8  – включити в знімок список модулів 

TH32CS_SNAPALL   = 15  – включити в знімок усе вище перераховане 

(купи й модулі тільки для процесу з th32ProcessID) 

Через th32ProcessID передається PID процесу, для якого буде зроблений 

знімок. Цей параметр використовується тільки з  dwFlags рівним 

TH32CS_SNAPHEAPLIST, TH32CS_SNAPMODULE й TH32CS_SNAPALL (для 

поточного процесу він повинен бути 0), у комбінації з іншими значеннями 

dwFlags він ігнорується й у знімок включається інформація про всі процеси 

(всіх потоках всіх процесів). 

Функція повертає ідентифікатор поточного знімка або -1 

(INVAID_VALUE_HANDLE), якщо виклик не вдався. 

 Подальший добування зі знімка процесів потрібної інформації нагадує 

пошук  файлів за допомогою FindFirstFile й FindNextFile. Для одержання 

інформації про процеси використовується пара функцій 

Process32First(    Process32Next( 

    HANDLE hSnapshot,    HANDLE hSnapshot, 

    LPPROCESSENTRY32W lppe);  LPPROCESSENTRY32 lppe); 

Обидві функції при успішному завершенні (TRUE) заповнюють 

структуру PROCESSENTRY32, поле dwSize якої необхідно заповнити до 

першого виклику. 

PROCESSENTRY32 STRUCT 

    dwSize   DWORD ? розмір цієї структури 

    cntUsage  DWORD ? лічильник посилань (застаріло, завжди 0) 
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    th32ProcessID  DWORD ? PID 

    th32DefaultHeapID DWORD ? ID купи процесу (застаріло, завжди 0) 

    th32ModuleID  DWORD ? MID (застаріло, завжди 0) 

    cntThreads  DWORD ? кількість потоків 

    th32ParentProcessID DWORD ? PID процесу-батька 

    pcPriClassBase DWORD ? базовий пріоритет 

    dwFlags   DWORD ? прапори (застаріло, завжди 0) 

    szExeFile           db MAX_PATH dup(?) ім'я модуля образа процесу 

PROCESSENTRY32 ENDS 

 Обидві функції мають ANSI- і UNICODE-варіанти й по-різному 

трактують поле szExeFile структури PROCESSENTRY32. 

Аналогічно вище розглянутому, для добування зі знімка потоків 

потрібної інформації використовується пара функцій 

Thread32First/Thread32Next, що заповнюють структуру  

THREADENTRY32 STRUCT 

    dwSize                DWORD ? розмір цієї структури 

    cntUsage              DWORD ? застаріло, завжди 0 

    th32ThreadID          DWORD ? ID потоку 

    th32OwnerProcessID   DWORD ? ID процесу, що створив потік 

    tpBasePri             DWORD ? базовий пріоритет 

    tpDeltaPri            DWORD ? застаріло, завжди 0 

    dwFlags               DWORD ? застаріло, завжди 0 

THREADENTRY32 ENDS 

Для добування зі знімка модулів потрібної інформації використовується 

пара функцій Module32First/Module32Next, що заповнюють структуру  

MODULEENTRY32 STRUCT 

    dwSize            DWORD ? 

    th32ModuleID   DWORD ?  

    th32ProcessID   DWORD ?  

    GlblcntUsage     DWORD ? 

    ProccntUsage     DWORD ? 
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    modBaseAddr    DWORD ? 

    modBaseSize     DWORD ? 

    hModule           DWORD ? 

    szModule          db MAX_MODULE_NAME32+1 dup(?) 

    szExePath         db MAX_PATH dup(?) 

MODULEENTRY32 ENDS 

Для добування зі знімка куп потрібної інформації використовується пара 

функцій Heap32ListFirst/Heap32ListNext , що заповнюють структуру 

HEAPENTRY32 STRUCT 

    dwSize            DWORD ? 

    hHandle           DWORD ? 

    dwAddress         DWORD ? 

    dwBlockSize      DWORD ? 

    dwFlags           DWORD ? 

    dwLockCount  DWORD ? 

    dwResvd           DWORD ? 

    th32ProcessID  DWORD ? 

    th32HeapID       DWORD ? 

HEAPENTRY32 ENDS 

 Призначення більшості елементів структур здається цілком очевидним 

(при необхідності варто звернутися до довідкової документації по Win API). 

 Приклад 5 Консольний додаток ProcessView.exe, що відображає 

системний номер (PID), ім'я образу, кількість потоків і базовий пріоритет усіх 

існуючих у системі процесів з використанням засобів інтерфейсу ToolHelp32 у 

вигляді. 

 PID Thread Priority Process name 

0         2             0      [System Process] 

4         62           8      System 

676     3             11    smss.exe 

736     13           13    csrss.exe 

764     21           13    winlogon.exe 

808     16           9      services.exe 

820     17           9      lsass.exe 
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1004   15           8      svchost.exe 

………………………………………………. 

3288   1             8     ProcessView.exe 

Press Ctrl-C to exit  

 

;Файл ProcessView.Inc 

include  windows.inc 

include  masm32.inc 

include  kernel32.inc 

include  user32.inc 

includelib  kernel32.lib 

includelib  user32.lib 

includelib  masm32.lib 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

Main PROTO 

.data 

; Заголовок таблиці 

szTitle  BYTE " PID Thread Priority Process name",10,13,0 

.data? 

; У цьому рядку буде формуватися інформація про окремий процес 

ProcInfoLine       BYTE  78  dup (?) 

hSnapshot    HANDLE ?   ; хендл знімка 

; Структура в якій буде повертатися інформація про процеси системи 

ProcessInfo    PROCESSENTRY32  <?>  

 

;Файл ProcessView.Asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include ProcessView.inc 

.code 

start: 
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  invoke Main 

  invoke  ExitProcess, eax 

Main    proc   

.WHILE (TRUE) ; нескінченний цикл до примусового завершення по Ctrl-C  

invoke ClearScreen ; очистити консоль від попередньої інформації 

invoke StdOut, ADDR szTitle ; виведення назв стовпців таблиці 

; зробити знімок стану процесів в системі 

invoke  CreateToolhelp32Snapshot, TH32CS_SNAPPROCESS, NULL 

mov   hSnapshot, eax ; зберегти хендл знімка 

; заповнити перше поле структури PROCESSENTRY32 

mov   ProcessInfo.dwSize, sizeof ProcessInfo 

; Намагаємося вилучити зі знімку інформацію про перший процес 

invoke  Process32First, hSnapshot, ADDR ProcessInfo 

; Виклик Process32First повертає не нуль у разі успіху. Цей код повернення 

 ; використовуємо як передумову входу до циклу. При цьому в структурі 

;  PROCESSENTRY32 буде знаходитися інформація про корінь усіх процесів в 

;  системі – процес System 

.while  eax!=0 

 lea edi,ProcInfoLine ; в EDI – адреса початку ряка з інформацією 

;  про процес. Чистимо цей буфер від інформації про попередній процес, 

;  заповнюючи пробілами. 

 invoke RtlFillMemory,edi,LENGTHOF ProcInfoLine,20h  

 mov ebx,ProcessInfo.th32ProcessID ; в ЕВХ – PID процесу 

 invoke dwtoa, ebx, edi   ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi    ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h  ; на пробіл 

 mov ebx,ProcessInfo.cntThreads ; в ЕВХ – кількість потоків 

 lea edi,[edi+6]    ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi   ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi    ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h  ; на пробіл 
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 mov ebx,ProcessInfo.pcPriClassBase ; в ЕВХ – базовий пріоритет 

 lea edi,[edi+9]   ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi  ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi   ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h ; на пробіл 

 

 lea edi,[edi+6]   ; зміщуємося на наступну позицію 

 lea esi, ProcessInfo.szExeFile ; в ESI  – адреса рядка з іменем образу 

 invoke lstrlen, esi   ; визначаємо  

 mov ebx,eax   ; кількість символів 

 inc ebx    ; для копіювання 

 invoke lstrcpyn,edi,esi,ebx ; копіюємо, завершуючи 

 mov dword ptr [edi+ ebx-1],0D0Ah ; керуючими  символами 

 invoke StdOut, ADDR ProcInfoLine  ; і виводимо на консоль 

; Намагаємося знайти в знімку наступний процесс 

   invoke  Process32Next, hSnapshot, ADDR ProcessInfo 

; Код повернення Process32Next у разі невдачи дорівнює 0 

;  і він перерве виконання циклу 

.endw 

; Ми обробили лише один знімок. Повідомлення користувачеві про спосіб 

;  завершення програми, оскільки інших крім примусового, 

; в ній не передбачено 

invoke StdOut,$CTA0("Press Ctrl-C to exit") 

; Призупиняємо виконання програми (головного потоку) на 3 секунди (3000 мс) 

invoke Sleep,3000 

; І знову починаємо новий цикл з отримання знімка стану процесів системи  

.ENDW 

invoke  CloseHandle, hSnapshot ; закрити хендл знімку 

ret      ; усе! 

Main    endp   

end start 



 97 

4.5.2 Налагоджувальний інтерфейс PSAPI 

Замість зниклого в Windows NT 4.0 інтерфейсу ToolHelp32 для неї в 

складі пакета Windows SDK поширювався інтерфейс налагодження, надаваний 

кодом модуля psapi.dll, що потім був включений до складу Microsoft 

Windows 2000, Windows XP й Windows Server 2003. Абревіатура PSAPI 

розшифровується як Process Status Application Programming Interface – 

прикладний програмний інтерфейс стану процесу. До його складу входять 

функції, що надають прикладним програмам різноманітну системну 

інформацію про процеси, драйвери пристроїв, програмні модулі, використання 

пам'яті, відображені на пам'ять файли. 

Дві інші бібліотеки imagehlp.dll й dbghelp.dll містять набір функцій для 

аналізу й обробки файлів формату РЕ й до нашої поточної теми мають 

віддалене відношення. Обидві бібліотеки експортують подібні набори функцій, 

і їхня відмінність полягає в кількості й складі функцій, а також у тім, що 

Microsoft дозволила включати dbghelp.dll у комплект поставки додатків 

сторонніх розроблювачів1 . Бібліотеки imagehlp.dll й dbghelp.dll включені до 

складу Microsoft Windows 2000, Windows XP, і Windows Server 2003. Бібліотека 

dbghelp.dll переробляється, і найбільш свіжу версію можна взяти зі складу 

Microsoft Debugging Tools for Windows за адресою  

http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx. 

Що ж стосується практичного використання інтерфейсу надаваного 

кодом модуля psapi.dll, те обмежимося двома цитатами: 

«Для мене залишається загадкою, чому Microsoft займається поширенням 

настільки безладно зробленої бібліотеки» ([28], с. 67) 

«Хочу також відзначити, що дуже багато адміністративних утиліт 

Microsoft замість функцій psapi.dll використовують виклик 

NtQuerySystemInformation, то чому б не застосувати аналогічний підхід у своїх 

власних продуктах?» ( [28], с. 70) 

                                           
1 Виконавши пошук на своєму комп'ютері файлу dbghelp.dll я, наприклад, виявив його 8 різних версій 
(не файлів!) у каталогах різних додатків.  
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Практичне використання функцій PSAPI не набагато простіше, ніж 

використання аналогічної функції Native API. У цьому, мені здається, вони 

програють Toolhelp32-функціям, можливостей яких цілком достатньо для 

рішення найбільше що часто зустрічаються завдань. Якщо ж знадобиться 

дійсно щось екзотичне, то прислухаємось до поради класика й перейдемо до 

розгляду можливостей Native API. 

4.5.3 Інтерфейс Native API 

Хоча інтерфейс Native API і не призначений для безпосереднього 

використання користувальницькими програмами, але й не заборонений, і 

зробити це все-таки можна. На рисунку 4.3 у напрямку стрілок позначені 

можливі шляхи організації взаємодії додатку режиму користувача з ядром 

операційної системи. 

Win-додаток режиму користувача може викликати функцію Win API, 

внаслідок чого керування буде передано одній із клієнтських DLL підсистеми 

Win, а та, у свою чергу, або може викликати системний сервіс ядра через 

інтерфейс Native API (1→2→5) для виконання заданої функції, що й 

зустрічається найбільше часто, або послати повідомлення Win-cepвepy для 

обробки запиту, й сервер підсистеми сам викличе системний сервіс ядра через 

інтерфейс Native API (1→3→4→5) для виконання заданої функції. 

 

Рисунок 4.3 

Незважаючи на те, що інтерфейс Native API є інтерфейсом системних 

викликів і не призначається для безпосереднього використання додатками, Win-
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додаток режиму користувача насправді має змогу самостійно викликати 

системний сервіс ядра через транзитні точки входу в Native API, які 

експортуються ntdll.dll (6→5) шляхом статичного або динамічного зв'язування з 

нею. 

Хоча бібліотека ntdll.dll і займає особливе місце в реалізації механізмів 

викликів системних сервісів, вона є звичайною DLL режиму користувача. 

Зважаючи на те, що ntdll.dll виконується в третьому кільці захисту й лежить в 

адресному просторі процесу, вона рівноправна з ним, і це надає можливість 

додатку відмовитись від її послуг і шукати свій шлях для безпосереднього 

звертання до сервісів ядра, як це зазначено на рисунку у напрямку стрілки 7. 

Використання в програмах режиму користувача викликів Native API 

супроводжується деякими проблемами, зв'язаними між собою. Перша проблема 

це не документованість цього інтерфейсу в MSDN й, як наслідок, відсутність 

необхідних заголовних файлів і бібліотек. Тут на допомого приходить DDK/ 

WDK, але й у ньому документовано далеко не все.  

Друга проблема пов'язана з першою, але вона більше серйозна – 

реалізація ніде не документованих Native API функцій може й, швидше за все, 

буде, змінюватися від однієї версії Windows NT до іншої, або навіть із виходом 

чергового пакета оновлень для однієї й тієї ж версії ОС. Деякі Native API 

функції досить стабільні й навряд чи зміняться в майбутньому, але, проте, варто 

мати на увазі, що програма, що використовує виклики Native API може мати 

проблеми в середовищі різних версій Windows NT. 

4.5.3.1 Виклик Native API через транзитні точки ходу ntdll.dll 

Для одержання всілякої системної інформації засобами Native API 

використовується функція NtQuerySystemInformation. Вона частково 

документована в MSDN Library Visual Studio .Net 2003/2005 й Windows Driver 

Development Kit. Перевідником на неї в третьому кільці є функція 

ZwQuerySystemInformation експортована ntdll.dll. 
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       В Windows XP SP3 ntdll.dll експортує 3 імені: NtQuerySystemInformation, 

ZwQuerySystemInformation і RtlGetNativeSystemInformation. Всі три 

ідентифікатори вказують на той самий код, і по кожному з них можна 

викликати ZwQuerySystemInformation з ntoskrnl.exe. Щоб лінкувати із іменами 

відмінними від ZwQuerySystemInformation потрібний ntdll.lib зі складу 

Microsoft® Windows® Driver Development Kit for Windows Server 2003 (3790).  

Прототип ZwQuerySystemInformation має вигляд  

NTSTATUS ZwQuerySystemInformation( 

IN SYSTEM_INFORMATION_CLASS SystemInformationClass, 

IN OUT PVOID SystemInformation, 

IN ULONG SystemInformationLength, 

OUT PULONG ReturnLength OPTIONAL); 

Опис цієї функції й всіх її вхідних параметрів і вихідних структур, що 

залежать від вхідного значення SystemInformationClass в [18] займає 46 

сторінок, і тут ми лише коротенько торкнемося цього. 

SystemInformationClass – інформаційний клас, що визначає тип 

запитуваної системної інформації.  

SystemInformation – це покажчик на результуючий (приймаючий) буфер, 

тобто той, у який буде записана інформація, що повертається функцією. 

SystemInformationLength – розмір  результуючого буфера. Зважаючи на 

те, що частина інформаційних класів визначають динамічну інформацію, тобто 

ту, котра щомиті змінюються (процеси, потоки, модулі, пам'ять), то цілком 

логічне запитання «і звідки ж я можу знати розмір буфера під інформацію, що я 

хочу одержати й обсяг якої, мене може в першу чергу й і цікавить?». Відповісти 

на це питання дозволяє наступний параметр.  

ReturnLength – необов'язковий (OPTIONAL) параметр, що представляє 

собою покажчик на змінну, котра одержує кількість байт, фактично повернутих 

у буфері при успішному виклику (STATUS_SUCCESS = 0). Якщо ця 

інформація не потрібна, то цей покажчик повинен бути порожнім (NULL = 0). 

У випадку помилки є двояке тлумачення параметра ReturnLength.  
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Гаррі Неббет в [18] стверджує, що якщо значення 

SystemInformationLength занадто мале, щоб повністю вмістити увесь обсяг 

інформації, що повертається, то ця змінна встановлюється в 0, за винятком 

випадків із двома інформаційними класами  SystemCallCounts (6) і 

SystemModuleInformation (11). У цих випадках значення ReturnLength 

встановлюється рівним кількості байт, необхідних для розміщення інформації, 

що повертається. 

MSDN не акцентує увагу ні на яких інформаційних класах, і для всіх там 

документованих сказано, що у випадку помилки значення ReturnLength 

встановлюється рівним кількості байт, необхідних для розміщення інформації, 

що повертається. 

Запуск під налагоджувачем в Windows XP SP3 розглянутого згодом 

приклада схиляє убік тлумачення MSDN. Якщо при виклику для 

інформаційного класу SystemProcessesAndThreadsInformation розмір буфера 

недостатній, то функція повертає STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH (The 

specified information record length does not match the length required for the 

specified information class), і в цьому випадку ReturnLength начебто дійсно 

встановлюється рівним кількості байт, необхідних для розміщення інформації, 

що повертається. 

Хоча DDK і знімає проблему відсутності заголовних файлів і бібліотек, 

але відразу породжує нову – неможливість спільного використання в програмах 

заголовних файлів SDK й DDK  внаслідок їхньої несумісності. Це, загалом 

кажучи, стосується С, що ж стосується асемблера, то «рідних» заголовних 

файлів для нього взагалі ніколи не існувало – DDK для Windows NT 

орієнтований винятково на С (але не на С++). Проте, і у випадку асемблера й у 

випадку С вихід існує – це створення власних заголовних файлів.  

Для C нічого крім файлу Свена Шрайбера w2k_def.h зразка 2000 року, 

розміщеного на CD-диску до книги [28] на мені невідомо (так я й не займався 

цим). Що ж стосується асемблера, то на сайті http://wasm.ru можна знайти 

Kernel Mode Driver Development Kit for MASM32 programmers (KMDKit) – 
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набір заголовних і бібліотечних файлів і корисних інструментів для розробки 

драйверів режиму ядра (і програмування з використанням Native API) на 

асемблері. 

У плані сумісності із «рідними» заголовними файлами MASM32  

заголовні файли KMDKit виглядають більш-менш пристойно (зважаючи на те, 

що вони, взагалі то, для цього теж безпосередньо не призначені). Правда, для 

збирання наступного прикладу, що демонструю використання  інтерфейсу 

Native API, все-таки довелося за коментувати 4 рядка в ntdll.inc і скопіювати з 

ntddk.inc описи 4-х структур у власний заголовний файл. 

Приклад 6 Консольний додаток ZwProcessView.exe, що відображає 

системний номер (PID), ім'я образу, кількість потоків і базовий пріоритет усіх 

існуючих у системі процесів у тому самому вигляді, як і додаток попереднього 

прикладу, але з використанням  Native API ZwQuerySystemInformation. 

Під час виклику з параметром SystemInformationClass, що дорівнює 

SystemProcessesAndThreadsInformation результат повертається до масиву 

структур типу SYSTEM_PROCESSES (див. заголовний файл нижче). Поле 

NextEntryDelta кожного елемента масиву містить зсув від початку цього 

елемента до початку наступного. Нульове значення NextEntryDelta указує на те, 

що поточний елемент є останнім у масиві. Інформація про потоки у цьому 

прикладі хоча й надходить, але не обробляється. 

Файл ZwProcessView.Inc 

include windows.inc 

include user32.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

; Файли *.inc зі складу Kernel Mode Driver Development Kit for MASM32 

;  programmers (KMDKit) скопіювані в «рідний» для MAM32 каталог файлів 

; заголовків 

include ntdll.inc 

include native.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  
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includelib  user32.lib 

includelib  kernel32.lib 

includelib  masm32.lib 

; Файли *.lib зі складу KMDKit скопійовані в «рідний» для MAM32 каталог 

; lib-файлів 

includelib ntdll.lib   

Main      PROTO 

; далі йде опис структур,  через які ZwQuerySystemInformation при виклику з  

; параметром SystemInformationClass рівним 

;  SystemProcessesAndThreadsInformation повертає потрібну нам інформацію. 

;  Ключовою серед них для нас є структура SYSTEM_PROCESSES. Усі інші  

; використовуються у ній. Частина потрібних нам структур (LARGE_INTEGER,  

; UNICODE_STRING) описано в ntdll.inc та native.inc 

VM_COUNTERS STRUCT 

PeakVirtualSize    DWORD ? 

 VirtualSize     DWORD ?  

 PageFaultCount    DWORD ? 

 PeakWorkingSetSize   DWORD ?  

 WorkingSetSize    DWORD ? 

 QuotaPeakPagedPoolUsage  DWORD ?  

 QuotaPagedPoolUsage   DWORD ?  

 QuotaPeakNonPagedPoolUsage DWORD ?  

 QuotaNonPagedPoolUsage  DWORD ?  

 PagefileUsage    DWORD ?  

 PeakPagefileUsage   DWORD ?  

VM_COUNTERS ENDS 

IO_COUNTERS STRUCT   

 ReadOperationCount LARGE_INTEGER <>  

 WriteOperationCount LARGE_INTEGER <>  

 OtherOperationCount LARGE_INTEGER <>  

 ReadTransferCount LARGE_INTEGER <>  

 WriteTransferCount LARGE_INTEGER <>  
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 OtherTransferCount LARGE_INTEGER <>  

IO_COUNTERS ENDS 

CLIENT_ID STRUCT  

 UniqueProcess  HANDLE ? 

 UniqueThread  HANDLE ? 

CLIENT_ID ENDS 

SYSTEM_THREADS STRUC 

ThreadKernelTime  LARGE_INTEGER <> 

ThreadUserTime   LARGE_INTEGER <> 

ThreadCreateTime  LARGE_INTEGER <> 

WaitTime    ULONG ? 

StartAddress   PVOID ? 

ClientId    CLIENT_ID <> 

Priority    DWORD ? 

ThreadBasePriority  DWORD ? 

ContextSwitchCount  ULONG ? 

State     DWORD ?  

WaitReason   DWORD ?  

SYSTEM_THREADS ENDS 

SYSTEM_PROCESSES STRUC 

NextEntryDelta   ULONG ? 

ThreadCount   ULONG ? 

Reserved1    ULONG 6 dup  (?) 

CreateTime    LARGE_INTEGER <> 

UserTime    LARGE_INTEGER <> 

KernelTime    LARGE_INTEGER <> 

ProcessName   UNICODE_STRING <> 

BasePriority   DWORD ? 

ProcessId    ULONG ? 

InheritedFromProcessId ULONG ? 

HandleCount   ULONG ? 

Reserved2    ULONG 2 dup (?) 

VmCounters   VM_COUNTERS <> 
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IoCounters    IO_COUNTERS <>    

Threads    SYSTEM_THREADS <> 

SYSTEM_PROCESSES ENDS 

.data 

; Рядок з назвами стовпчиків таблиці 

szTitle  BYTE "PID   Thread Priority Process name",10,13,0 

.data? 

nOutLength DWORD ? ; вихідний параметр ZwQuerySystemInformation 

lpVirtualMemory DWORD ? ; для зберігання адреси буфера віртуальної пам’яті  

; у цьому буфері буде формуватися рядок перед виведенням на консоль 

ProcInfoLine       BYTE  78  dup (?) 

 

;Файл ZwProcessView.Asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap:none 

include ZwProcessView.Inc 

.code 

start: 

invoke Main 

invoke ExitProcess,0 

Main proc 

.WHILE (TRUE) ; нескінченний цикл до примусового завершення  

invoke ClearScreen ; очистити консоль від попередньої інформації 

invoke StdOut,ADDR szTitle ; виведення назв стовпців таблиці 

; Намагаємося викликати ZwQuerySystemInformation зі свідомо малим розміром 

;  вихідного буфера (SIZEOF lpVirtualMemory=4 байти). У цьому випадку 

;  виклик завершиться невдало, але в змінній nOutLength ми отримаємо 

;  потрібний для ZwQuerySystemInformation розмір 

; invoke RtlGetNativeSystemInformation,\ не нижче Windows XP SP2 

; і за наявності відповідного lib-файлу 

invoke ZwQuerySystemInformation,\ 
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;або invoke NtQuerySystemInformation,\  

 SystemProcessesAndThreadsInformation,\ 

 ADDR lpVirtualMemory,\ 

 SIZEOF lpVirtualMemory,\ 

 ADDR nOutLength 

; Резервуємо та виділяємо потрібну кількість віртуальної пам’яті  

invoke VirtualAlloc,0,nOutLength,MEM_COMMIT,PAGE_READWRITE 

; Зберігаємо надану адресу віртуальної пам’яті для подальших потреб 

mov lpVirtualMemory,eax 

; Повторний виклик ZwQuerySystemInformation з новим розміром 

; вихідного буфера 

invoke ZwQuerySystemInformation,\ 

 SystemProcessesAndThreadsInformation,\ 

 lpVirtualMemory,\ 

 nOutLength,\ 

 ADDR nOutLength 

; Тут не перевіряємо результат виклику, хоча теоретично інформація про 

;  процеси в системі за час, що минув з першого виклику 

;  ZwQuerySystemInformation, могла змінитися і буфер знову буде малий. 

mov esi,lpVirtualMemory 

; Директива assume тут використовується як аналог оператора -> C.  

; Такий запис позначає, що тепер число в реѓістрі ESI буде сприйматися 

;  транслятором як базова адреса початку розміщення у пам’яті  структури 

; SYSTEM_PROCESSES 

assume esi:PTR SYSTEM_PROCESSES 

.WHILE [esi].NextEntryDelta!=0 ; цикл за всіма елементами масиву структур 

 add esi,[esi].NextEntryDelta ; зразу зміщуємся на наступний елемент 

; перший відповідає процесу System, і нас не цікавить 

 lea edi,ProcInfoLine ; в EDI – адреса початку рядка 

; з інформацією про процес 

; Чистимо цей буфер від інформації про попередній процес,  
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; заповнюючи пробілами 

 invoke RtlFillMemory,edi,LENGTHOF ProcInfoLine,20h 

 mov ebx,[esi].ProcessId ; в ЕВХ – PID процесу 

 invoke dwtoa, ebx, edi  ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi   ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h ; на пробіл 

 mov ebx,[esi].ThreadCount ; в ЕВХ – кількість потоків 

 lea edi,[edi+8]   ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi  ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi  ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h ; на пробіл 

 mov ebx,[esi].BasePriority ; в ЕВХ – базовий пріоритет 

 lea edi,[edi+8]   ; зміщуємося на наступну позицію 

 invoke dwtoa, ebx, edi   ; перетворюємо на символьний 

 invoke lstrlen,edi   ; вигляд і замінюємо кінцевий 0 

 mov byte ptr [edi+eax],20h ; на пробіл 

 lea edi,[edi+6]   ; зміщуємося на наступну позицію 

; Код ядра працює виключно в Unicode. Ім’я образу процесу подано структурою 

; UNICODE_STRING поле _Length якої містить довжину Unicode-рядка у 

;  байтах (не символах), а поле Buffer містить покажчик на Unicode-рядок. 

;  Перед виведенням на консоль потрібно виконати відповідні перетворення 

movzx ecx,word ptr [esi].ProcessName._Length 

; в ЕСХ – довжина в байтах 

shr ecx,1 ; в ЕСХ – довжина у символах  

inc ecx ; кінцевий подвійний 0 

 mov ebx,[esi].ProcessName.Buffer ; в ЕВХ – адреса початку 

; Перетворюємо Unicode-рядок, що починається з адреси в ЕВХ завдовжки ЕСХ 

;  символів в OEM-кодову сторінку в буфер за адресою в EDI завдовжки 38h 

invoke WideCharToMultiByte,CP_OEMCP,NULL,\ 

ebx, eсx, edi, 38h, NULL, NULL 
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 invoke lstrlen,edi   ; визначити довжину рядка для запису 

 mov dword ptr [edi+eax],0A0Dh ; в кінець керуючих кодів і 0 

 invoke StdOut, ADDR ProcInfoLine ; вивести на консоль 

.ENDW 

assume esi:nothing 

; звільнити більше не потрібну віртуальну пам’ять  

invoke VirtualFree,lpVirtualMemory,nOutLength,MEM_DECOMMIT 

invoke StdOut,$CTA0("Press Ctrl-C to exit") 

invoke Sleep,5000 ; пауза 5 секунд 

.ENDW   ; і починаємо все знову 

ret 

Main endp 

end start 

4.5.3.2 Прямий виклик Native API з режиму користувача 

Дослідження з використанням засобів налагоджування додатку, в якому з 

використанням раннього зв’язування реалізовано виклик різних функцій Native 

API, дозволяє визначити механізм виклику, загальна схема якого наведена на 

рисунку 4.4. 

 

Рисунок 4.4 

Більшість входів у «рідний» API у коді ntdll.dll є просто заглушками, які 

самі нічого не виконують, а просто забезпечують передачу керування коду 
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режиму ядра за допомогою команди SYSENTER. Принципові відмінності при 

виклику різних функцій Native API полягають лише в операндах команд MOV 

EAX, 0nnn і RETN N, де 0nnn – номер системного сервісу, N – розмір у байтах 

отримуваних ним через стек параметрів. 

Аналіз схеми (Рисунок 4.4) дозволяє зробити висновок, що, знаючи 

системний номер і розмір параметрів необхідного сервісу ядра, можна 

відмовитися від статичного або динамічного зв'язування з ntdll.dll і викликати 

системний сервіс безпосередньо з коду додатку за допомогою команди 

SYSENTER, як це і реалізовано в коді ntdll.dll. 

За умови принципової можливості реалізації прямого виклику сервісів 

ядра з коду додатку третього кільця з технічної точки зору проблема полягає 

тільки в забезпеченні правильного стану кадру стеку, який очікує отримати 

обробник виклику на стороні ядра. Для дослідження стану стеку під час 

виклику функцій Native API можна скористатися як засобами від лагодження, 

так і виконати аналітичні розрахунки, із врахуванням впливу на нього 

виконуваних команд. 

Після завантаження до стеку параметрів функції команда CALL, 

зберігаючи у стеку адресу наступної за нею команди, передає керування (1) 

команді JMP, яка не змінюючи стан стеку виконує непрямий далекій перехід (2) 

через комірку IAT в код ntdll.dll. З точки входу у відповідну функцію код 

ntdll.dll завантажує в регістр EAX номер відповідного системного сервісу і 

викликає (3) за допомогою команди CALL власну підпрограму, яка ініціює 

швидкий системний виклик. Команда CALL при цьому зберігає на верхівці 

стеку адресу команди RETN N, на яку і повертається керування (4) після 

завершення коду обробника виклику на стороні ядра. 

На момент виконання команди SYSENTER у підпрограмі генерації 

системного виклику в регістрі EDX знаходиться значення на вісім менше, ніж 

покажчик на початок розміщення в стеку параметрів функції. Рисунок 4.5 

демонструє два можливі стани, що може приймати стек в адресному просторі 

додатку в режимі користувача під час виклику функції Native API. 
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                                               а)                                    б) 

Рисунок 4.5 

Кадр стеку наведений на Рисунок 4.5 а) є стандартним і формується 

лінкером ще під час генерації коду виклику функції згідно з набором угод 

STDCALL і незалежно від методу зв’язування. Такий самий стан стеку 

потрібно забезпечити і на момент виконання команди RETN N для повернення 

керування додатку після завершення роботи обробника режиму ядра. 

Кадр стеку наведений на Рисунок 4.5 б) передує входженню в обробник 

виклику на стороні ядра шляхом виконання команди SYSENTER, і при цьому 

лише потрібно забезпечити коректне значення в регістрі EDX. Рисунок 4.6 

демонструє схему, що з урахуванням наведених зауважень щодо стану стеку 

дозволяє здійснити прямий виклик функцій Native API з додатку режиму 

користувача. 

 

Рисунок 4.6 
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Програмна реалізація наведеної схеми може бути виконана з 

використанням підпрограм або макрозасобів, які підтримуються переважною 

більшістю мов програмування. Наприклад, за умови, що додаток сам 

завантажує параметри до стеку, прямий виклик із режиму користувача функції 

Native API з номером NtFunctionNumber і розміром параметрів StackSize може 

бути реалізований за допомогою макровизначення FastSysCall, яке в синтаксисі 

пакету асемблеру MASM32 має наступний вигляд: 

FastSysCall macro NtFunctionNumber, StackSize 

push $+22 

mov eax,NtFunctionNumber 

push $+9 

mov edx,esp 

db 0Fh,34h 

ret StackSize 

endm 

Таким чином, виклик ZwQuerySystemInformation для отримання 

інформації про процеси і потоку системи можна реалізувати в такий спосіб 

 push offset nOutLength 

 push nOutLength 

 push lpVirtualMemory 

 push SystemProcessesAndThreadsInformation 

 FastSysCall 0ADh,10h 

4.6 Створення й знищення дочірніх процесів 

Для створення процесів у програмному інтерфейсі ОС передбачена 

універсальна функція  

BOOL WINAPI CreateProcess( 

__in_opt LPCTSTR lpApplicationName, 

__inout_opt LPTSTR lpCommandLine, 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes, 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, 

__in  BOOL bInheritHandles, 
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__in  DWORD dwCreationFlags, 

__in_opt LPVOID lpEnvironment, 

__in_opt LPCTSTR lpCurrentDirectory, 

__in  LPSTARTUPINFO lpStartupInfo, 

__out  LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation); 

lpApplicationName і lpCommandLine покажчики на рядки, що містять 

повний або частковий шлях до програмного файлу й командний рядок, що 

містить параметри запуску процесу. 

lpProcessAttributes і lpThreadAttributes покажчики на атрибути захисту, 

відповідно, процесу і його головного потоку. 

bInheritHandles – прапор спадкування ідентифікаторів батьківського 

процесу породженими (дочірніми) процесами. TRUE – дозволити спадкування, 

FALSE – скасувати спадкування. 

dwCreationFlags –  визначає базовий клас пріоритету процесу 

(REALTIME_PRIORITY_CLASS, HIGH_PRIORITY_CLASS, 

NORMAL_PRIORITY_CLASS, IDLE_PRIORITY_CLASS), а також спосіб, яким 

буде запущений процес (тут не розглядається). 

lpEnvironment  – адреса блока середовища виконання (застаріло). 

lpCurrentDirectory – адреса символьного рядка, що містить шлях до 

каталогу, який буде використаний як робочий при запуску процесу. Якщо цей 

параметр заданий як NULL, як робочий каталог для нового процесу буде 

використаний робочий каталог батьківського процесу. 

lpStartupInfo – покажчик на структуру типу STARTUPINFO, що визначає 

параметри створення процесу і має наступний вигляд: 

STARTUPINFOA STRUCT 

cb    DWORD ?  ; розмір структури в байтах  

lpReserved  DWORD ?  ; зарезервовано  

lpDesktop          DWORD ?  ; робочий стіл і станція для процесу 

lpTitle            DWORD ? ; заголовок вікна консольного процесу 

dwХ                DWORD ? ; координата кута вікна в пікселах 
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dwY                DWORD ? ; координата кута вікна в пікселах 

dwXSize            DWORD ? ; ширина вікна в пікселах 

dwYSize            DWORD ? ; висота вікна в пікселах 

dwXCountChars     DWORD ? ; ширина консольного вікна 

dwYCountChars     DWORD ? ; висота консольного вікна 

dwFillAttribute   DWORD ? ; атрибути тексту консольного вікна 

dwFlags            DWORD ? ; заповнені поля структури  (див. нижче) 

wShowWindow WORD ? ; зовнішній вигляд вікна додатка 

cbReserved2       WORD ? ; зарезервовано 

lpReserved2       DWORD ? ; зарезервовано 

hStdInput         DWORD ? ; консоль уведення 

hStdOutput        DWORD ? ; консоль виведення 

hStdError          DWORD ? ; консоль виведення повідомлень 

STARTUPINFOA ENDS 

Як правило, всі елементи цієї структури не заповнюються «вручну». 

Замість цього використовують виклик функції VOID 

GetStartupInfo(LPSTARTUPINFO lpStartupInfo), яка повертає за адресою 

lpStartupInfo структуру STARTUPINFO, що буде використовуватися за 

замовчанням операційною системою при створенні нового процесу. Після 

цього виконується коректування значень елементів структури у відповідність зі 

своїми потребами, а в елементі dwFlags установлюється комбінація прапорів, 

що визначають уміст яких полів структури STARTUPINFO змінено. 

Операційна система буде враховувати ці елементи STARTUPINFO при 

створенні нового процесу відповідно наступним прапорцям: 

STARTF_USESHOWWINDOW – wShowWindow 

STARTF_USEPOSITION  – dwX, dwY  

STARTF_USESIZE   – dwXSize, dwYSize  

STARTF_USECOUNTCHARS – dwXCountChars, dwYCountChars  

STARTF_USEFILLATTRIBUTE – dwFillAttribute  

STARTF_USESTDHANDLES – hStdInput, hStdOutput й hStdError 
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lpProcessInformation – адреса структури типу PROCESS_INFORMATION, 

у яку в разі вдалого завершення функції повертається інформація про 

створений процес. Елементі цієї структури в подальшому можуть бути 

використані батьківським процесом для керування дочірнім процесом і 

визначена вона у такий спосіб: 

PROCESS_INFORMATION STRUCT 

hProcess DWORD ?  ; ідентифікатор процесу 

hThread  DWORD ?  ; ідентифікатор головного потоку процесу 

dwProcessId DWORD ?  ; системний номер процесу 

dwThreadId DWORD ?  ; системний номер головного потоку процесу 

PROCESS_INFORMATION ENDS 

Якщо функція CreateProcess завершується успішно, вона повертає 

значення TRUE і заповнену структуру типу PROCESS_INFORMATION, у 

протилежному випадку повертається значення FALSE. 

 Процес також може бути створений з використанням функції оболонки 

ShellExecute. Вона дозволяє створювати процеси як у явному вигляді, так і 

породжувати їх у неявному вигляді. Під неявним тут мається на увазі те, що в 

деяких випадках, загалом кажучи, невідомо, який програмний файл буде 

образом процесу. Прототип функції ShellExecute має наступний вигляд: 

HINSTANCE ShellExecute(HWND hwnd, 

    LPCTSTR lpOperation, 

    LPCTSTR lpFile, 

    LPCTSTR lpParameters, 

    LPCTSTR lpDirectory, 

    INT nShowCmd); 

hwnd – ідентифікатор вікна, що буде використовуватися для 

відображення інтерфейсу (GUI) користувача або повідомлень про помилку. 

lpOperation – покажчик на рядок, що закінчується нулем і визначає дію, 

яку треба виконати: 

• «edit» – запускає редактор і відкриває документ для редагування. Якщо 

lpFile – не файл документа, функція завершується з помилкою; 
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• «explore» – відкриває в Explorer папку, зазначену в lpFile; 

• «find» – ініціалізує в Explorer пошук, що починається з папки, 

зазначеної в lpFile; 

• «open» – відкриває файл, зазначений у lpFile. Файл може бути 

програмним файлом, файлом документа, або папкою. У випадку 

програмного файлу створюється процес. Файл документа 

відкривається асоційованою програмою, тобто виконується неявне 

створення процесу. Папка відкривається в окремому вікні Explorer; 

• «print» – друкує файл документа, зазначений у lpFile. Якщо lpFile 

указує не на файл документа, функція завершується з помилкою. 

lpFile – покажчик на рядок, що закінчується нулем і задає об'єкт для 

виконання lpOperation. Об'єкт повинен задаватися повним ім'ям. Не всі дії 

підтримуються для всіх об'єктів. Наприклад, не всі типи документів 

підтримують операцію «print». 

lpParameters – якщо параметр lpFile вказує на ім'я програмного файлу, то 

lpParameters може містити покажчик на рядок, що закінчується нулем, і задає 

параметри командного рядка, який буде передано додатку. Якщо lpFile указує 

на  файл документа, lpParameters повинен бути NULL. 

lpDirectory – покажчик на рядок, що закінчується нулем, і задає робочий 

каталог для створюваного процесу. 

nShowCmd – задає параметри відображення вікна додатка (аналогічний 

параметру  функції ShowWindow): 

• SW_HIDE приховує вікно й активізує інше вікно; 

• SW_MAXIMIZE максимізує вікно; 

• SW_MINIMIZE мінімізує вікно й активізує наступне вікно верхнього 

рівня; 

• SW_RESTORE активізує й відображає вікно. Якщо вікно мінімізоване 

або максимізоване, Windows відновлює його в оригінальному розмірі й 

позиції; 
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• SW_SHOW активізує вікно й відображає його в поточному розмірі й 

позиції; 

• SW_SHOWDEFAULT установлює стан показу, заснований на прапорці 

SW_*, заданому в структурі STARTUPINFO переданої функції 

CreateProcess у програмі, що запустила додаток; 

• SW_SHOWMAXIMIZED активізує вікно й відображає його як 

максимізоване вікно; 

• SW_SHOWMINIMIZED активізує вікно й відображає це як 

мінімізоване вікно; 

• SW_SHOWMINNOACTIVE відображає вікно як мінімізоване вікно. 

Активне вікно залишається активним; 

• SW_SHOWNA відображає вікно в його поточному стані. Активне 

вікно залишається активним; 

• SW_SHOWNOACTIVATE відображає вікно в його останніх розмірах і 

позиції. Активне вікно залишається активним; 

• SW_SHOWNORMAL активізує й відображає вікно. Якщо вікно 

мінімізоване або максимізоване, Windows відновлює його до 

оригінального розміру й позиції. 

У випадку вдалого завершення функція повертає значення більше ніж 32, 

у протилежному випадку – код менший або рівний 32, що дозволяє 

конкретизувати помилку. 

Використання вище розглянутих методів створення та знищення процесів 

демонструє наступний приклад. 

Приклад 7 Консольний додаток Starter.exe створює процеси для: 

• додатка з графічним інтерфейсом Блокнот (notepad.exe) без параметрів та 

з параметрами командного рядка; 

• сеансу командного інтерпретатора cmd.exe з параметрами командного 

рядка у вікні із заданими параметрами відображення; 

• додатків, призначених за замовчанням для відкриття файлів різних типів. 



 117 

; Файл Starter.inc 

include windows.inc 

include user32.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include shell32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib user32.lib 

includelib kernel32.lib 

includelib masm32.lib 

includelib shell32.lib  

Main      PROTO 

.data? 

StartInfo      STARTUPINFO <> 

ProcessInfo1    PROCESS_INFORMATION <> 

ProcessInfo2    PROCESS_INFORMATION <> 

ProcessInfo3    PROCESS_INFORMATION <> 

 

; Файл Starter.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap:none 

include Starter.inc 

.code 

start: 

  invoke Main 

  invoke ExitProcess,0 

Main proc 

invoke AllocConsole  ; замовити консоль 

invoke FreeConsole  ; звільнити консоль 

invoke SetConsoleTitle, $CTA0("Starter") ; встановити заголовок консолі 

invoke ClearScreen    ; і очистити консоль  



 118 

invoke GetStartupInfo, ADDR StartInfo ; отримати структуру  

; STARTUPINFO і використовуючи її, створити процес для notepad.exe із  

; стандартними параметрами (за замовчанням) 

invoke CreateProcess,\ 

$CTA0("C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\notepad.exe"),\ 

 NULL, NULL, NULL, FALSE, NORMAL_PRIORITY_CLASS,\ 

     NULL, NULL, ADDR StartInfo, ADDR ProcessInfo1 

; приклад використання параметрів командного рядка додатку при створенні  

; процесса і призначення поточного каталогу 

 invoke CreateProcess,0,\  

$CTA0("C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\notepad.exe schedlgu.txt"),\ 

NULL,NULL,FALSE, NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL,\ 

$CTA0("C:\\WINDOWS"), ADDR StartInfo, ADDR ProcessInfo2 

; Заповнюємо потрібні елементи структури 

mov StartInfo.dwFillAttribute, 1Eh ; білий на синьому 

mov StartInfo.dwX, 0   ; лівий верхній консолі у   

mov StartInfo.dwY, 0   ; лівому верхньому куті екрану (0,0) 

mov StartInfo.dwXSize, 1200 ; розмір консольного  

mov StartInfo.dwYSize, 1000 ; вікна у піклелях 

mov StartInfo.dwFlags,STARTF_USEPOSITION OR STARTF_USESIZE OR 

STARTF_USEFILLATTRIBUTE ; враховувати заповнені елементи 

invoke CreateProcess, NULL, \ 

 $CTA0("C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\cmd.exe /k dir|more"),\ 

 NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE, NULL,\ 

$CTA0("C:\\WINDOWS"), ADDR StartInfo, ADDR ProcessInfo3 

; інший спосіб створення процесу для notepad.exe 

invoke ShellExecute,0,$CTA0("open"), $CTA0("notepad.exe"),\ 

0, 0, SW_MAXIMIZE 

; відкрити файл schedlgu.txt Блокнотом 

invoke ShellExecute,0,$CTA0("open"), $CTA0("notepad.exe"), \ 

 $CTA0("C:\\WINDOWS\\schedlgu.txt"),0,SW_MAXIMIZE 

; відкрити файл schedlgu.txt асоційованим додатком (Блокнотом) 
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invoke ShellExecute,0,$CTA0("open"), 

 $CTA0("C:\\WINDOWS\\schedlgu.txt"), 0, 0, SW_MAXIMIZE 

; відкрити файл schedlgu.txt асоційованим додатком (Блокнотом) для 

; редагування 

invoke ShellExecute,0,$CTA0("edit"),\ 

 $CTA0("C:\\WINDOWS\\schedlgu.txt"), 0, 0, SW_MAXIMIZE 

; відкрити графічний файл асоційованим додатком 

invoke ShellExecute,0,$CTA0("open"),\ 

$CTA0("C:\\WINDOWS\\Web\\Wallpaper\\Windows XP.jpg"),\ 

0,0,SW_MAXIMIZE 

; відкрити каталог C:\WINDOWS у Провіднику 

invoke ShellExecute,0,$CTA0("explore"),\ 

 $CTA0("C:\\WINDOWS"), 0, 0, SW_MAXIMIZE 

invoke CloseHandle,ProcessInfo1.hProcess ; закрити 

invoke CloseHandle,ProcessInfo2.hProcess ; всі 

invoke CloseHandle,ProcessInfo3.hProcess ; ідентифікатори 

ret 

Main endp 

end start 

4.7 Знищення не дочірніх процесів 

Знищити процес можна за допомогою функції BOOL WINAPI 

TerminateProcess(__in  HANDLE hProcess, __in  UINT uExitCode). Параметр 

uExitCode аналогічний параметру функції ExitProcess і являє собою довільний 

код, що буде повернено операційній системі після завершення процесу. Як 

параметр hProcess функції TerminateProcess необхідно передати ідентифікатор 

знищуваного процесу. Але якщо процес, що підлягає знищенню, не є дочірнім, 

то невідомий і ідентифікатор цього процесу, який повертає функція 

CreateProcess при його створенні. Про ідентифікатор процесу створеного за 

допомогою ShellExecute взагалі говорити не доводиться.   
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У програмному інтерфейсі Windows NT існує набір спеціальних засобів, 

що складають так званий інтерфейс Win Debug API. Функції цього інтерфейсу 

використовуються налагоджувачами третього кільця захисту і дозволяють 

завантажувати програму або приєднуватися до запущеної програми для 

налагодження, одержувати інформацію про програму, що налагоджується, 

одержувати повідомлення про події, пов'язані з налагодженням, змінювати 

процес/потік, що налагоджується і т.і. 

Робота з функціями інтерфейсу Win Debug API передбачає попереднє 

відкриття процесу за допомогою функції 

HANDLE WINAPI OpenProcess( 

__in  DWORD  dwDesiredAccess, 

__in  BOOL  bInheritHandle, 

__in  DWORD  dwProcessId); 

dwDesiredAccess – визначає права доступу до процесу. Можливість 

успішного відкриття процесу залежить від поточного рівня привілеїв процесу, 

що відкриває. Щоб відкрити будь-який, у тому числі й системний процес та 

одержати повні права доступу (PROCESS_ALL_ACCESS) процес, що відкриває 

повинен мати привілей SeDebugPrivilege. Ним, у більшості випадків, володіють 

тільки адміністратори, тому що це дозволяє маніпулювати усіма без винятку 

процесами системи. Отримати за необхідності привілей SeDebugPrivilege не 

маючи повноважень облікового запису адміністратора можна з використанням 

функцій API OpenProcessToken, LookupPrivilegeValue, AdjustTokenPrivileges. 

 bInheritHandle – якщо цей параметр TRUE, ідентифікатор може 

успадковуватися. Якщо параметр FALSE, ідентифікатор не може бути 

успадкований. 

dwProcessId – PID процесу, що відкривається. Його можна одержати з 

використанням API раніше розглянутих інтерфейсів ToolHelp32, PSAPI, Native 

API. 
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Якщо виклик завершився не вдало функція повертає NULL, інакше –   

ідентифікатор процесу, який використовується для подальшої роботи з ним, і 

який зокрема можна використовувати як параметр функції TerminateProcess. 

Використання вище розглянутого методу знищення процесів демонструє 

наступний приклад. 

Приклад 8 Консольний додаток ProcessKiller.exe, який знищує процес, 

ім'я образу якого отримує як параметр командного рядка. 

; Файл ProcessKiller.Inc 

include windows.inc 

include user32.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include advapi32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  user32.lib 

includelib  kernel32.lib 

includelib  masm32.lib 

includelib  advapi32.lib 

Main      PROTO 

.data? 

hSnapshot   HANDLE ?  ; ідентифікатор знімку 

ProcessInfo  PROCESSENTRY32  <> ; для інформації про процес 

szProcessName  BYTE MAX_PATH+1 dup (?) ; проміжний буфер 

hProcess            HANDLE ?  ; ідентифікатор процесу 

hToken            HANDLE ?  ; ідентифікатор токену 

tkp              TOKEN_PRIVILEGES <> ; привілегії токену доступу 

SeDebugNameValue     QWORD ?  ; LUID  

ReturnLength        DWORD ?  ; для AdjustTokenPrivileges 

ExitCode   DWORD ?  ; код завершення процесу 

 

; Файл ProcessKiller.Asm 
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.386 

.model flat, stdcall 

option casemap:none 

include ProcessKiller.Inc 

.code 

start: invoke Main 

invoke ExitProcess,0 

Main proc 

invoke SetConsoleTitle, $CTA0("Process Killer") ; встановити  

invoke ClearScreen  ; заголовок консолі і очистити консоль 

lea esi, szProcessName  ; завантажити адресу буфера і отримати 

invoke GetCL,1, esi  ; в ньому параметр командного рядка 

.if eax==1   ; якщо параметр був зазначений  

 invoke  CreateToolhelp32Snapshot,\  ; зробити знімок 

TH32CS_SNAPPROCESS, NULL ; стану процесів 

 mov   hSnapshot, eax     ; і зберегти ідентифікатор 

 mov   ProcessInfo.dwSize, sizeof ProcessInfo ; заповнити 

; елемент структури і скористатися нею для витягу із знімка інформації 

 invoke  Process32First, hSnapshot, ADDR ProcessInfo 

 lea edi,ProcessInfo.szExeFile  

 .while eax!=0 ; якщо виклик Process32First/Process32Next вдалий 

  invoke lstrcmpi,esi,edi ; порівняти ім’я образу поточного 

; знайденого процесу з тим, що зазначався в командному рядку  

  .if eax==0 ; якщо співпадають, то 

   invoke OpenProcessToken,\ ; відкрити токен доступу 

INVALID_HANDLE_VALUE,\ ; поточного процесу 

    TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY,\ 

ADDR hToken 

   invoke LookupPrivilegeValue, NULL,\ ; отримати LUID  

$CTA0("SeDebugPrivilege"),\; для SeDebugPrivilege  

ADDR SeDebugNameValue ; поточної системи 
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   mov tkp.PrivilegeCount,1   ; заповнити 

   mov ebx,dword ptr SeDebugNameValue ; елементи 

   mov dword ptr tkp.Privileges[0].Luid,ebx; структури  

   mov ebx,dword ptr SeDebugNameValue+4 

   mov dword ptr tkp.Privileges[0].Luid+4,ebx  

   mov  tkp.Privileges[0].Attributes, SE_PRIVILEGE_ENABLED 

   invoke AdjustTokenPrivileges, hToken,FALSE,\ ; отримати 

ADDR tkp, SIZEOF TOKEN_PRIVILEGES,\ ; привілею 

ADDR tkp, ADDR ReturnLength ; налагоджувача  

   invoke OpenProcess,\ ; відкрити процес 

PROCESS_ALL_ACCESS,\ 

TRUE, ProcessInfo.th32ProcessID 

   .if eax==NULL  

      invoke MessageBox,0,\ 

$CTA0("Не можу відкрити процес"),0,MB_OK 

      invoke CloseHandle,hSnapshot 

      ret 

   .endif 

   mov hProcess,eax  ; зберегти його ідентифікатор 

   invoke TerminateProcess,eax ,-1 ; і спробувати знищити 

   invoke Sleep,5000  ; трохи почекати і спробувати 

   invoke GetExitCodeProcess, hProcess,\ ; отримати 

ADDR ExitCode  ; стан процесу 

  .if (eax!=0)&&(dword ptr ExitCode==STILL_ACTIVE) 

; намагаємося знищити процес іще раз, якщо попередня спроба невдала 

    invoke TerminateProcess, hProcess, -1 

    .if eax==0 

    invoke MessageBox,0,\ 

$CTA0("Не можу знищити процес"),0,MB_OK 

    .endif  

  .endif 

   invoke CloseHandle,hSnapshot ; закрити усі 
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   invoke CloseHandle,hProcess  ; ідентифікатори 

   ret 

  .endif 

 invoke  Process32Next, hSnapshot, ADDR ProcessInfo 

 .endw ; шукати далі 

 invoke MessageBox,0,$CTA0("Процес не існує"),0,MB_OK 

 invoke CloseHandle,hSnapshot ; обробка помилок та  

.else       ; некоректного вводу 

 invoke MessageBox,0,\ 

$CTA0("Не задано ім’я образу процесу"),0,MB_OK 

.endif 

ret 

Main endp 

end start 

5 КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ 

Використання декількох потоків у рамках одного процесу може 

підвищити продуктивність і спростити реалізацію додатка. Використання 

багатопотковості в рамках одного процесу дозволяє зокрема спростити 

реалізацію користувальницького інтерфейсу додатка, а також відносно просто 

організувати паралельну роботу навіть на машинах з одним процесором. Якщо 

ж у комп'ютері є два й більше процесори, а в додатку – два й більше потоки, то 

кожен потік можна закріпити за певним процесором, і кілька завдань будуть 

вирішуватися дійсно одночасно, без витрат на перемикання контекстів потоків.  

5.1 Створення й завершення потоків 

Для створення потоків у програмному інтерфейсі ОС передбачена 

функція 

HANDLE WINAPI CreateThread( 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, // атрибути захисту 

__in SIZE_T dwStackSize, // початковий розмір стека в байтах 

__in LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, // адреса коду потоку 
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__in_opt LPVOID lpParameter, // параметр потоку 

__in DWORD dwCreationFlags, // параметри створення потоку 

__out_opt LPDWORD lpThreadId); // адреса змінної для ідентифікатора потоку 

lpThreadAttributes – покажчик на структуру типу 

SECURITY_ATTRIBUTES визначальні атрибути захисту потоку. 

dwStackSize – необов'язковий параметр визначальний розмір стека потоку 

в байтах. 

lpStartAddress – покажчик на стартову адресу потоку, що задає ім'ям 

визначеної в програмі процедури потоку із прототипом виду DWORD WINAPI 

ThreadProc(LPVOID lpParameter). 

lpParameter – покажчик на єдиний переданий потоку параметр (те саме, 

що і lpParameter у прототипі процедури потоку). 

dwCreationFlags – прапор, що визначає стан потоку після його створення. 

Якщо dwCreationFlags дорівнює NULL потік запускається на виконання відразу 

ж після його створення, якщо dwCreationFlags дорівнює CREATE_SUSPENDED 

потік створюється в призупиненому стані. Відновити виконання потоку можна 

пізніше за допомогою функції ResumeThread (див. далі). 

lpThreadId – покажчик на змінну, у яку повертається системний номер 

потоку. 

Якщо функція завершилася успішно, вона повертає ідентифікатор 

створеного потоку або нуль у противному випадку. 

На базі однієї й тієї ж процедури потоку може бути одночасно створено й 

кілька потоків – так званий пул потоків. Наприклад, наступний фрагмент коду 

створює пул з 3-х потоків з розміщенням ідентифікаторів потоків у масиві 

ThreadHandleArray, а системних номерів потоків – у масиві ThreadIDArray. 

xor esi,esi 

lea edi,ThreadProc  

.while esi<3 

invoke CreateThread,0,0,edi,0,0,ADDR ThreadIDArray[esi*4] 

.if eax!=0 
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 mov ThreadHandleArray[esi*4],eax 

 inc esi 

.endif 

.endw 

Виконавши своє завдання, потік завершується викликом функції VOID 

WINAPI ExitThread(__in DWORD dwExitCode). Можливо також примусове 

(украй не рекомендується!) завершення потоку з ідентифікатором hThread за 

допомогою функції BOOL WINAPI TerminateThread( __inout HANDLE hThread, 

__in DWORD dwExitCode). В обох функціях параметр dwExitCode – код 

завершення потоку. 

Код завершення потоку згодом може бути отриманий для аналізу за 

допомогою функції BOOL WINAPI GetExitCodeThread( __in HANDLE hThread, 

__out LPDWORD lpExitCode). У випадку успіху функція повертає не нульове 

значення й розміщає за адресою lpExitCode код завершення потоку з 

ідентифікатором hThread. 

Якщо потік у момент виклику функції ще активний, то код завершення 

встановлюється рівним STILL_ACTIVE. Якщо потік уже завершився, то код 

завершення за адресою lpExitCode буде рівним або параметру dwExitCode 

функції ExitThread,  або параметру dwExitCode функції TerminateThread, або 

значенню, визначеному безпосередньо в коді функції потоку, або значенню 

коду завершення процесу якому належав потік. 

5.2 Припинення й поновлення потоків 

Функція DWORD WINAPI SuspendThread(__in HANDLE hThread) 

дозволяє призупинити, а функція DWORD WINAPI ResumeThread(__in 

HANDLE hThread) відновити потік з ідентифікатором hThread.  

Потік може також сам призупинити свою роботу на dwMilliseconds 

мілісекунд використовуючи функцію VOID WINAPI Sleep( __in DWORD 

dwMilliseconds). Нульове значення параметра dwMilliseconds означає, що потік 

залишає залишок свого невикористаного кванта часу будь-якому іншому 

потоку з рівним пріоритетом і готовому до виконання. Значення INFINITE 
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параметра dwMilliseconds означає, що потік переходить у режим невизначеного 

припинення. 

5.3 Керування пріоритетами потоків 

Змінити значення пріоритету потоку з ідентифікатором hThread можна за 

допомогою функції BOOL WINAPI SetThreadPriority( __in HANDLE hThread, 

__in int nPriority). Параметр nPriority визначає або нове відносне, або нове 

абсолютне значення пріоритету потоку. Відносне значення пріоритету 

задається щодо базового пріоритету процесу, у контексті якого виконується цей 

потік. Значення nPriority рівне THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL задає 

абсолютний рівень 15 для потоків процесів з базовим пріоритетом 

IDLE_PRIORITY_CLASS, BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS, 

NORMAL_PRIORITY_CLASS, ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS, 

HIGH_PRIORITY_CLASS  або абсолютний рівень 31  для потоків процесів з 

базовим пріоритетом REALTIME_PRIORITY_CLASS. 

Значення nPriority рівне THREAD_PRIORITY_IDLE – абсолютний рівень 1 

для потоків процесів з базовим пріоритетом IDLE_PRIORITY_CLASS, 

BELOW_NORMAL_PRIORITY_CLASS, NORMAL_PRIORITY_CLASS, 

ABOVE_NORMAL_PRIORITY_CLASS, HIGH_PRIORITY_CLASS або 

абсолютний рівень 16 для потоків процесів з базовим пріоритетом 

REALTIME_PRIORITY_CLASS. 

6 СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ І ПОТОКІВ 

Код потоків виконується в контексті певного процесу й два й більше 

потоки, що в ньому виконуються ділять його адресний простір. Потоки можуть 

виконувати один і той самий код і маніпулювати одними і тими самими 

даними, а також спільно використовувати ідентифікатори різних об'єктів ядра, 

оскільки таблиця ідентифікаторів створюється нс в окремих потоках, а в 

процесах. Внаслідок того, що потоки використовують ресурси надавані 

процесом, вони самі вимагають значно менше системних ресурсів, чим 

процеси. Однак необхідно пам'ятати, що всі потоки працюють в одному 
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адресному просторі і тому вони не захищені від взаємного впливу один на 

одного.  

Якщо потоку потрібно використати свої власні ідентифікатори об'єктів 

ядра й захистити їх або деякі свої дані від можливої модифікації кодом іншого 

потоку в результаті можливої програмної помилки, то найпростішим рішенням 

у цьому випадку буде використання локальних змінних у процедурі потоку. 

Наприклад, якщо створити пул з 2-х потоків на основі наступної процедури 

потоку  

ThreadProc  proc  lpParameter:DWORD 

LOCAL Buffer[128]:BYTE 

LOCAL nBytesCount:DWORD 

…………………………… 

invoke ExitThread,0 

ThreadProc  endp 

то кожний з потоків пулу буде користуватися власною копією змінної 

nBytesCount і буфером на 128 байт, тому що локальні змінні розташовуються в 

стеці, а в кожного потоку він свій власний. Помітимо також, що кожний з 

потоків пулу одержить і власну копію значення lpParameter, тому що параметри 

в процедури при використанні stdcall також передаються через стек. 

Як правило, подібне завдання захисту потоків від взаємного впливу один 

на одного в багато поточних додатках не виникає. Принадність потоків саме й 

полягає в тім, що вони, будучи менш ресурсномісткими, дозволяють легко 

організувати паралельну обробку одних і тих самих даних. При проектуванні 

багато поточного додатка завдання захисту потоків від взаємного впливу 

зводиться до питань синхронізації потоків.  

У найпростішому випадку завдання синхронізації можна сформулювати як 

забезпечення послідовного (тобто не одночасного) доступу різних потоків до 

спільно використовуваних ресурсів. У загальному випадку синхронізація 

потоків полягає в тім, що деякі з них повинні припиняти своє виконання доти, 

поки не відбудуться ті або інші події, пов'язані з іншими потоками. 
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Можна виділити два класи завдань синхронізації потоків. Перший клас 

завдань пов'язаний із синхронізацією декількох потоків у рамках одного 

процесу, а другий клас – із синхронізацією декількох потоків приналежним 

різним процесам, і в цьому випадку можна говорити вже про синхронізацію 

процесів (особливо одно потокових). 

Хоча, по суті, і в першому й у другому випадку справа зводиться до 

синхронізації потоків, але набір застосовуваних для цього методів трохи різний.  

Деякі з розглянутих далі методів синхронізації можуть застосовуватися 

винятково до потоків, що працюють у рамках одного процесу, інші орієнтовані 

на синхронізацію потоків різних процесів, хоча й можуть застосовуватися в 

рамках одного процесу. 

6.1 Синхронізація за допомогою критичних секцій 

Критичні секції є найбільш простим засобом синхронізації потоків для 

забезпечення послідовного доступу до ресурсів. Вони працюють швидко, не 

знижуючи помітно продуктивність системи, але володіють одним істотним 

недоліком - їх можна використати тільки для синхронізації потоків у рамках 

одного процесу. 

Критична секція (critical section) – це невелика ділянка коду, що повинен 

виконуватися одночасно тільки одним потоком, тому що паралельне виконання 

цієї ділянки декількома потоками може приводити до невірних або 

непередбачених результатів.  

Критична секція дозволяє зробити так, щоб одночасно тільки один потік 

одержував доступ до певного ресурсу. Природно, система може в будь-який 

момент витиснути цей потік і підключити до процесора інший, але жоден з 

потоків, яким потрібний зайнятий ресурс, не одержить процесорний час доти, 

поки потік, що його зайняв, не вийде за межі критичної секції. 

6.1.1 Ініціалізація критичної секції 

 Перед використанням критичної секції необхідно виділити під неї 

пам'ять, визначивши екземпляр структури типу CRITICAL_SECTION. Зазвичай 
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ця структура розташовується в області глобальних змінних, доступній всім 

запущеним потокам процесу.  

У заголовному файлі windows.inc MASM32 можна знайти опис структури 

CRITICAL_SECTION,  що виглядає в такий спосіб:   

RTL_CRITICAL_SECTION STRUCT 

DebugInfo        DWORD ? 

LockCount        LONG ? 

RecursionCount   LONG ? 

OwningThread     HANDLE ?  

LockSemaphore   HANDLE ? 

SpinCount        DWORD ? 

RTL_CRITICAL_SECTION ENDS 

Опису елементів структури CRITICAL_SECTION в MSDN нема, тому що 

змінювати їх вручну немає ніякої необхідності. Робота з екземпляром цієї 

структури виконується винятково через функції API й абсолютно прозора для 

програміста. Всі функції одержують адресу відповідного екземпляра цієї 

структури й самі знають, як поводитися з її елементами гарантуючи, що вона 

завжди буде в погодженому стані. Внаслідок того, що кожен процес працює у 

своєму власному адресному просторі, він не може передати адресу критичної 

секції в інший процес. Саме тому критичні секції не можна використати для 

синхронізації потоків, створених різними процесами. 

 Після виділення пам'яті під екземпляр структури CRITICAL_SECTION 

далі критична секція ініціалізується викликом void WINAPI 

InitializeCriticalSection(__out LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection), що 

привласнює початкові значення елементам екземпляра структури 

CRITICAL_SECTION. 

6.1.2 Видалення критичної секції 

 Якщо критична секція більше не потрібна, її потрібно видалити за 

допомогою функції void WINAPI DeleteCriticalSection(__inout 
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LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection). При цьому звільняються всі ресурси, 

створені операційною системою для обслуговування критичної секції. 

6.1.3 Вхід у критичну секцію й вихід з неї 

 Дві основні операції, виконувані потоками над критичними секціями, це 

вхід у критичну секцію й вихід із критичної секції. Перша операція виконується 

за допомогою функції void WINAPI EnterCriticalSection(__inout 

LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection), друга – за допомогою функції void 

WINAPI LeaveCriticalSection(__inout LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection). 

Ці функції, що не повертають ніякого значення, завжди використовуються в 

парі як своєрідні дужки, що відкриваються й закриваються. 

 Функція EnterCriticalSection спочатку досліджує значення елементів 

структури CRITICAL_SECTION. У структурі CRITICAL_SECTION 

розташовується елемент OwningThread утримуючий ідентифікатор потоку, що 

захопив критичну секцію. Якщо ідентифікатор потоку в критичній секції 

дорівнює 0 (у самого потоку не може бути такого ідентифікатора), вона не 

захоплена жодним з потоків і перебуває у вільному стані.  

Якщо критична секція вільна, EnterCriticalSection заносить в елемент 

структури OwningThread ідентифікатор потоку, що її викликав, указуючи тим 

самим, що він займає цей ресурс, після чого негайно повертає йому керування, і 

потік продовжує свою роботу. 

Якщо значення елементів структури вказують на те, що ресурс зайнятий 

іншим потоком, EnterCriticalSection переводить потік що її викликав у режим 

очікування. Потік, перебуваючи у режимі очікування, не одержує ні кванта 

процесорного часу – він виключається на цей час із черги планування, але 

система запам'ятовує, що даний потік хоче одержати доступ до ресурсу. Як 

тільки інший потік, що займав критичну секцію викличе LeaveCriticalSection, 

система знову починає виділяти потоку, що очікує, процесорний час, 

автоматично обновляючи елемент OwningThread структури 
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CRITICAL_SECTION ідентифікатором цього потоку й він одержує доступ до 

ресурсу. 

Функції EnterCriticalSection й LeaveCriticalSection виконують всі дії на 

рівні атомарного доступу. Навіть якщо два потоки на багато процесорній 

машині одночасно викличуть EnterCriticalSection, функція однаково коректно 

впорається зі своїм завданням: один потік одержить ресурс, інший – перейде в 

стан очікування.  

Для підвищення продуктивності багато потокового додатка в деяких 

випадках замість EnterCriticalSection краще використовувати BOOL WINAPI 

TryEnterCriticalSection( __inout LPCRITICAL_SECTION lpCriticalSection). Ця 

функція ніколи не припиняє виконання потоку, що її викликав, а значення, що 

повертається нею, повідомляє, чи одержав цей потік доступ до ресурсу. Якщо 

при виклику цієї функції критична секція зайнята іншим потоком, вона 

повертає нульове значення, у противному випадку – не нульове. 

Функція TryEnterCriticalSection дозволяє потоку швидко перевірити, чи 

доступний ресурс, і якщо ні, зайнятися чим-небудь іншим. Якщо функція 

повертає не нульове значення, значить вона обновила елементи структури 

CRITICAL_SECTION так, щоб вони повідомляли про захоплення ресурсу 

потоком, що її викликав. Для кожного виклику функції TryEnterCriticalSection, 

де вона повертає не нульове значення, треба передбачити парний виклик 

LeaveCriticalSection. 

6.1.4 Рекурсивний вхід у критичну секцію 

Операційна система допускає рекурсивний вхід у критичну секцію. У 

структурі CRITICAL_SECTION розташовується елемент RecursionCount, що 

містить лічильник захоплення критичної секції. Якщо при виклику 

EnterCriticalSection значення елементів структури свідчать про те, що ресурс 

уже захоплений, система перевіряє, чи не збігається ідентифікатор потоку, що 

намагається захопити критичну секцію, зі значенням ідентифікатора потоку в 

елементі OwningThread екземпляра структури CRITICAL_SECTION.  Якщо 
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вони збігаються, EnterCriticalSection збільшує значення лічильника рекурсії в 

елементі RecursionCount екземпляра структури CRITICAL_SECTION, 

відзначаючи тим самим, скільки разів підряд цей потік захопив ресурси, і 

негайно повертає йому керування. Виклик LeaveCriticalSection в аналогічній 

ситуації зменшує значення лічильника рекурсії. 

Таким чином, рекурсивний вхід потоку в ту ж саму критичну секцію не 

приводить до того, що він переходить у стан очікування, однак для звільнення 

критичної секції необхідно викликати функцію LeaveCriticalSection стільки ж 

раз, скільки разів викликається функція EnterCriticalSection.  

6.1.5 Робота з декількома критичними секціями 

Якщо один потік увійшов у критичну секцію, то при спробі інших потоків 

увійти в ту ж саму критичну секцію вони будуть переведені в стан очікування 

й пробудуть у цьому стані доти, поки потік, що ввійшов у критичну секцію, не 

вийде з її. Таким чином, гарантується, що фрагмент коду потоку, розташований 

між викликами функцій EnterCriticalSection й LeaveCriticalSection, буде 

виконуватися послідовно, якщо всі потоки працюють із однієї й тією же 

критичною секцією. 

У тому випадку, коли потік працює із двома й більше ресурсами, доступ 

до яких повинен виконуватися послідовно, він може створити кілька 

екземплярів критичних секцій. Коли потоки працюють із декількома 

критичними секціями, всі вони повинні використовувати однакову 

послідовність входу в ці критичні секції й виходу з них, інакше можливі 

взаємні блокування потоків. Рисунок 6.1 демонструє можливу схему взаємного 

блокування потоків.  
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Код першого потоку

...

EnterCriticalSection(&CS1)

Виконання дій з ресурсом для синхронізації 

доступу до якого використовується критична 

секція CS1

EnterCriticalSection(&CS2)

Виконання дій з ресурсом для синхронізації 

доступу до якого використовується критична 

секція CS2

LeaveCriticalSection(&CS2)

Виконання дій з ресурсом для синхронізації 

доступу до якого використовується критична 

секція CS1

LeaveCriticalSection(&CS1)

Код першого потоку

...

EnterCriticalSection(&CS2)

Виконання дій з ресурсом для синхронізації 

доступу до якого використовується критична 

секція CS2

EnterCriticalSection(&CS1)

Виконання дій з ресурсом для синхронізації 

доступу до якого використовується критична 

секція CS1

LeaveCriticalSection(&CS1)

Виконання дій з ресурсом для синхронізації 

доступу до якого використовується критична 

секція CS2

LeaveCriticalSection(&CS2)

1

2

блокуваня

 

Рисунок 6.1 

Перший потік входить у критичну секцію CS1 і починає виконання дій з 

ресурсом, для синхронізації доступу до якого використовується критична 

секція CS1. У цей час код першого потоку витісняється, і керування 

передається коду другого потоку (1). Другий потік входить у критичну секцію 

CS2 і починає виконання дій з ресурсом, для синхронізації доступу до якого 

використовується критична секція CS2. У цей час код другого потоку у свою 

чергу витісняється, і керування знову передається коду першого потоку (2). Код 

першого потоку намагається ввійти в критичну секцію CS1 і переводиться в 

режим очікування, тому що вона вже зайнята другим потоком. Другий потік 

одержує керування, його код намагається ввійти в критичну секцію CS1 і 

переводиться в режим очікування, тому що вона вже зайнята першим потоком. 

Крім взаємно блокувань при використанні критичних секцій можливо 

також виникнення блокування одного, або відразу декількох потоків, що 

використовують ту саму критичну секцію внаслідок мимовільного, 

примусового або аварійного завершення коду потоку, що захопив критичну 

секцію й не звільнив її до моменту свого завершення1 .  

                                           
1 Потоки, що очікують звільнення критичної секції, ніколи не блокуються «навіки» EnterCriticalSection 
улаштована так, що після закінчення певного часу, генерує виключення. Тривалість часу очікування 
функцією EnterCriticaiSection визначається значенням параметра системного реєстру 
HKEY_LOCAL_MACHlNE\ System \ CurrentControlSet \ Co ntrol \ Session Manager \ CriticalSectionTimeout. 
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6.2 Об'єкти синхронізації ядра й Wait-функції 

Багато об'єктів ядра операційної системи Windows NT можуть перебувати 

у двох станах – сигнальному (signaled state) і не сигнальному (non signaled 

state). Наступні об'єкти ядра бувають у сигнальному або не сигнальному стані: 

1. Процеси 

2. Потоки 

3. Завдання 

4. Файли 

5. Консольне уведення 

6. Повідомлення про зміну файлів 

7. Події 

8. Очікувані таймери 

9. Семафори 

10. М’ютекси 

Перехід з одного стану в інший здійснюється за правилами, визначеними 

в операційній системі для кожного з об'єктів ядра. Знаючи ці правила можна 

відповідним чином будувати алгоритми синхронізації потоків. Раніше ми вже 

говорили про те, що в загальному випадку завдання синхронізації потоків 

полягає в тім, що деякі з них повинні припиняти своє виконання доти, поки не 

відбудуться ті або інші події, пов'язані з іншими потоками. Як такі події можуть 

розглядатися переходи яких або об'єктів ядра з не сигнального стану в 

сигнальний. 

Операційна система надає спеціальний набір API – так називані Wait-

функції, які дозволяють потоку в будь-який момент призупинитися й чекати 

переходу з не сигнального в сигнальний стан якого-небудь об'єкта ядра. Потік, 

що викликав одну з Wait-функцій і перейшов у результаті цього в стан 

очікування не одержує ні кванта процесорного часу – він виключається на час 

із черги планування. 

                                                                                                                                            

Тривалість часу очікування виміряється в секундах і за замовчуванням дорівнює 2 592 000 секунд (що 
становить рівно 30 діб). 
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Функція DWORD WINAPI WaitForSingleObject( __in HANDLE hHandle, 

__in DWORD dwMilliseconds) припиняє потік і переводить його в режим 

очікування доти, поки об'єкт ядра з ідентифікатором hHandle не перейде з не 

сигнального в сигнальний стан або не закінчиться час очікування в 

dwMilliseconds мілісекунд. Якщо параметр dwMilliseconds заданий константою 

INFINITE, потік буде перебувати в стані очікування доти, поки об'єкт ядра з 

ідентифікатором hHandle не перейде з не сигнального в сигнальний стан.  

У випадку помилки функція повертає значення WAIT_FAILED. Якщо ж 

функція завершилася успішно, вона може повернути одне з наступних трьох 

значень: WAIT_OBJECT_0, WAIT_TIMEOUT або WAIT_ABANDONED. 

Якщо об'єкт ядра з ідентифікатором hHandle, для якого виконувалося 

очікування, перейшов у сигнальний стан функція повертає значення 

WAIT_OBJECT_0. Якщо час очікування, заданий в параметрі dwMilliseconds 

минув, але об'єкт так і не перейшов у сигнальний стан, повертається значення 

WAIT_TIMEOUT. При нескінченному очікуванні з dwMilliseconds заданим 

константою INFINITE цей код завершення не повернеться ніколи. Код 

завершення WAIT_ABANDONED  повертається для об'єкта синхронізації 

Mutex (розглядається далі), що не був звільнений потоком, що завершив свою 

роботу. 

Функція  

DWORD WINAPI WaitForMultipleObjects( 

__in DWORD nCount,  // кількість ідентифікаторів у масиві 

__in const HANDLE* lpHandles, // адреса масиву ідентифікаторів 

__in BOOL bWaitAll,   // тип очікування 

__in DWORD dwMilliseconds);  // час очікування в міліисекундах  

// або INFINITE 

припиняє потік і переводить його в режим очікування доти, поки хоча б один 

або всі об'єкти ядра з ідентифікаторами в масиві за адресою lpHandles не 

перейдуть із не сигнального в сигнальний стан або не закінчиться час 

очікування в dwMilliseconds мілісекунд. 
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Параметр nCount задає кількість ідентифікаторів (різних) об'єктів ядра в 

масиві за адресою lpHandles. 

Якщо параметр bWaitAll дорівнює TRUE, потік переводиться в стан 

очікування доти, поки всі об'єкти, ідентифікатори яких зберігаються в масиві 

lpHandles, не перейдуть у сигнальний стан. У тому випадку, коли значення 

параметра bWaitAll дорівнює FALSE, очікування припиняється, коли хоча б 

один з об'єктів, ідентифікатори яких зберігаються в масиві lpHandles, не 

перейде в сигнальний стан. 

Якщо параметр dwMilliseconds заданий константою INFINITE потік буде 

перебуває в стані очікування невизначений час у відповідність із тим як 

визначено параметром bWaitAll. 

Функція WaitForMultipleObjects може повернути одне з наступних 

значень: 

• WAIT_FAILED  при помилці; 

• WAIT_TIMEOUT якщо час очікування, заданий в параметрі 

dwMilliseconds минув, але об'єкти так і не перейшли в сигнальний стан у 

відповідність із тим як визначено параметром bWaitAll; 

• значення в діапазоні від WAIT_OBJECT_0 до (WAIT_OBJECT_0 + 

nCount - 1), що, залежно від умісту параметра bWaitAll, або означає, що 

всі очікувані ідентифікатори перейшли в сигнальний стан (якщо bWaitAll 

дорівнює TRUE), або це значення, якщо з нього відняти константу 

WAIT_OBJECT_0, дорівнює індексу ідентифікатора об'єкта в масиві 

ідентифікаторів lpHandles, що перейшов у сигнальний стан; 

• значення в діапазоні від WAIT_ABANDONED_0 до 

(WAIT_ABANDONED_0 + nCount - 1), якщо очікування для об'єктів 

Mutex було скасовано. Індекс відповідного об'єкта в масиві lpHandles 

можна визначити, якщо відняти з коду повернення значення 

WAIT_ABANDONED_0. 
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6.2.1 Синхронізація з використанням м’ютексів 

М’ютекси (Mutex) одержали свою назву від вираження “Mut ually 

exclusive”, що означає “взаємно виключає” й, у відповідність зі своєю назвою, 

вони деяким чином схожі на критичні секції. Незважаючи на зовнішню 

схожість м’ютекси мають більш універсальну функціональність у порівнянні із 

критичними секціями. 

М’ютекс є об'єктом (примітивом синхронізації) ядра й структура, що 

забезпечує функціонування об'єкта ядра «м’ютекс» розміщується в пам'яті ядра. 

У цій структурі міститься лічильник числа користувачів об'єкта «м’ютекс» 

характерний для всіх об'єктів ядра, і, так само як і структура 

CRITICAL_SECTION, структура м’ютекса містить елемент, у якому 

запам'ятовується ідентифікатор потоку й лічильник рекурсії. Ідентифікатор 

потоку визначає, який потік захопив м’ютекс, а лічильник рекурсій – скільки 

разів. 

Якщо ідентифікатор потоку в м’ютексі дорівнює 0 (у самого потоку не 

може бути такого ідентифікатора), м’ютекс не захоплений жодним з потоків і 

перебуває у вільному стані. Якщо ідентифікатор потоку в м’ютексі не дорівнює 

0, то м’ютекс захоплений одним з потоків і перебуває в зайнятому стані. 

Організація послідовного доступу до ресурсів з використанням об'єктів Mutex 

можлива тому, що в кожен момент тільки один потік може володіти цим 

об'єктом. 

Для м’ютексів зроблене одне виключення з характерних для об'єктів ядра 

правил переходу з одного стану в інший й у цьому м’ютекси схожі із 

критичними секціями. Якщо потік чекає звільнення зайнятого об'єкта м’ютекс, 

то в цьому випадку потік звичайно засинає. Однак система перевіряє, чи не 

збігається ідентифікатор потоку, що намагається захопити м’ютекс, з 

аналогічним ідентифікатором у м’ютексі. Якщо вони збігаються, система як і 

раніше виділяє потоку процесорний час, хоча м’ютекс усе ще зайнятий. 
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6.2.1.1 Ініціалізація м’ютекса 

Створення об'єкта ядра Mutex виконується за допомогою функції 

HANDLE WINAPI CreateMutex( 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpMutexAttributes, // атрибути захисту 

__in BOOL bInitialOwner,  // початковий стан 

__in_opt LPCTSTR lpName);  // ім'я об'єкта Mutex 

lpMutexAttributes – адреса екземпляра структури типу 

SECURITY_ATTRIBUTES, що визначає атрибути захисту об'єкта. 

Якщо bInitialOwner має значення TRUE, потік, що створює об'єкт Mutex, 

стає його власником відразу після створення. Якщо ж значення цього параметра 

дорівнює FALSE, після створення об'єкт Mutex не буде належати жодному 

потоку й буде вільний поки його явно не захопить який не будь або потік. 

lpName – покажчик на ім'я об'єкта Mutex. Ім'я являє собою рядок, що 

закривається нулем, довжиною не більш ніж MAX_PATH символів, і без 

символів '\'.  

Функція CreateMutex повертає ідентифікатор створеного об'єкта Mutex 

або NULL при помилці. Можливе виникнення такої ситуації, коли додаток 

намагається створити об'єкт Mutex з ім'ям, що вже використовується в системі 

іншим об'єктом Mutex. У тому випадку якщо потік, що викликав функцію має 

права MUTEX_ALL_ACCESS функція CreateMutex поверне ідентифікатор 

існуючого об'єкта Mutex, а функція GetLastError, викликана відразу після 

викликів функції CreateMutex, поверне значення ERROR_ALREADY_EXISTS. 

Якщо ж прав недостатньо, функція CreateMutex завершується з помилкою, а 

GetLastError повертає значення ERROR_ACCESS_DENIED. 

Можливо також виникнення й такої ситуації, коли додаток намагається 

створити об'єкт Mutex з ім'ям, що вже використовується в системі іншим 

об'єктом ядра – семафором, подією, таймером, завданням або відображеним на 

пам’ять файлом. У цьому випадку функція CreateMutex завершується з 

помилкою, а функція GetLastError викликана відразу після неї, поверне 

значення  ERROR_INVALID_HANDLE. 



 140 

 Як значення параметра lpName функції CreateMutex можна вказати й 

значення NULL, але не іменований м’ютекс може бути використаний тільки 

для синхронізації потоків у рамках одного процесу й за критерієм застосовності 

він у цьому випадку нічим не відрізняється від критичної секції. Швидкодія 

м’ютекса значно нижче, ніж швидкодія критичної секції, однак м’ютекси 

володіють більшою функціональністю (див. далі Таблиця 6.1), і в деяких 

випадках використання м’ютексів для синхронізації потоків одного додатка 

виглядає переважніше.  

Наявність імен у м’ютексів зокрема, або в загальному випадку у всіх 

примітивів синхронізації ядра, робить можливим їхнє використання для 

синхронізації потоків приналежним різним процесам. Імена об'єктів ядра 

відображаються в простір імен такого компонента ОС як Диспетчер Об’єктів 

(Object Manager).  

Простір імен Диспетчера Об'єктів глобальний і тому у випадку якщо 

потік намагається створити об'єкт із ім'ям, що вже використовується в системі 

іншим об'єктом ядра, відповідна API-функція завершується з помилкою. При 

виборі імені для створюваного об'єкта ядра варто подбати про його 

унікальність. Частково проблему унікальності імені знімає той факт, що імена 

об'єктів у просторі імен Диспетчера Об'єктів є регістрозалежними.  

 Іменовані об'єкти служать для надання спільно використовуваних 

системних ресурсів. Облік користувачів об'єкта виконує операційна система. У 

структурі всіх об'єктів ядра передбачений елемент утримуючий лічильник 

числа його користувачів. У момент створення об'єкта лічильнику 

привласнюється 1. Коли до існуючого об'єкта ядра звертається інший процес, 

лічильник збільшується на 1. А коли якийсь процес завершується, лічильники 

всіх використовуваних їм об'єктів ядра автоматично зменшуються на 1. Як 

тільки лічильник якого-небудь об'єкта стає нульовим, ядро знищує цей об'єкт. 

З будь-якого потоку будь-якого процесу знаючи ім'я об'єкта, його тип і 

маючи відповідні права доступу можна відкрити об'єкт й одержати його 

ідентифікатор для подальшого використання. Тип об'єкта потрібно знати, тому 
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що для відкриття різних об'єктів ядра в загальному випадку1 використовуються 

різні API-функції.  

При наявності прав MUTEX_ALL_ACCESS для відкриття м’ютекса 

можна скористатися й функцією CreateMutex. Але таким рівнем доступу 

володіють, як правило, процеси, запущені від імені адміністратора або процес, 

що створив м’ютекс, і, як наслідок, що вже має його ідентифікатор. Потоки 

інших процесів для відкриття об'єкта Mutex повинні скористатися функцією  

HANDLE WINAPI OpenMutex( 

__in DWORD dwDesiredAccess, // необхідний доступ 

__in BOOL bInheritHandle,  // прапор спадкування 

__in LPCTSTR lpName);  // адреса імені об'єкта Mutex 

dwDesiredAccess – прапори, що визначають необхідний рівень доступу до 

об'єкта Mutex.  

Якщо при створенні об'єкта задавалися параметри безпеки за 

замовчуванням, то для всіх об'єктів синхронізації потоків приналежним різним 

процесам стандартними правами доступу є DELETE, READ_CONTROL, 

SYNCHRONIZE, WRITE_DAC, WRITE_OWNER. 

Для об'єкта Mutex  додатковими прапорами є: 

MUTEX_MODIFY_STATE – отриманий ідентифікатор можна буде 

використати у функції ReleaseMutex для відмови від володіння об'єктом Mutex. 

MUTEX_ALL_ACCESS – всі можливі прапори доступу. 

bInheritHandle визначає можливість спадкування отриманого 

ідентифікатора. Якщо цей параметр дорівнює TRUE, ідентифікатор може 

успадковуватися дочірніми процесами, якщо ж він дорівнює FALSE, 

спадкування не допускається. 

6.2.1.2 Захоплення й звільнення м’ютекса 

Об'єкт Mutex, що не має власника перебуває в сигнальному стані. Якщо 

потік не захопив об'єкт Mutex при його створенні, то знаючи його 

                                           
1 Для відкриття частини об'єктів ядра використовуються однакові API-функції 
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ідентифікатор, отриманий від функції CreateMutex, потік може пізніше 

заволодіти об'єктом Mutex за допомогою однієї з Wait-функцій.  

Знаючи ідентифікатор об'єкта Mutex, отриманий від функцій OpenMutex 

потік також може заволодіти об'єктом за допомогою однієї з Wait-функцій. 

Коли який-небудь потік, що належить будь-якому процесу, стає власником 

об'єкта Mutex, останній переходить у не сигнальний стан.  

Для відмови потоком від володіння об'єктом Mutex з ідентифікатором 

hMutex використовується функція BOOL WINAPI ReleaseMutex(__in HANDLE 

hMutex). Функція повертає нульове значення у випадку успіху, і не нульове у 

випадку невдачі. Причиною невдачі функції може бути її виклик потоком, що 

не володіє об'єктом Mutex. Відмова від володіння об'єктом Mutex переводить 

його в сигнальний стан. 

6.2.1.3 Знищення м’ютекса 

Для знищення м’ютекса його ідентифікатор передається функції 

CloseHandle. Якщо при створенні м’ютекса задавалися параметри безпеки за 

замовчуванням, то при його відкритті за допомогою OpenMutex потоком, що 

належить іншому процесу, функція повертає ідентифікатор із правами доступу 

DELETE необхідними для роботи CloseHandle за замовчуванням.  

Ідентифікатор же отриманий у результаті створення м’ютекса за допомогою 

виклику CreateMutex взагалі припускає права доступу MUTEX_ALL_ACCESS. 

При завершенні процесу всі створені ним м’ютекси знищуються 

автоматично. Функція CloseHandle нічого не знищує, а просто виконує 

зменшення лічильника користувачів об'єкта. Коли якийсь процес завершується, 

лічильники всіх використовуваних їм об'єктів ядра також автоматично 

зменшуються на 1. Як тільки лічильник якого-небудь об'єкта зменшується до 

нуля, ядро знищує цей об'єкт. Коли об'єкти синхронізації використовуються 

спільно різними процесами, то фактично він буде знищений тільки тоді, коли 

стане нікому не потрібним, тобто або процеси, що його використовують, 

завершаться, або відмовляться від його послуг викликом  функції CloseHandle. 
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6.2.1.4 Покинуті м’ютекси 

М’ютекс називають покинутим М’ютексй (abandoned) , якщо потік, що 

володів їм, завершився, не звільнивши його. У цьому випадку м’ютекс 

переходить у сигнальний стан. На те, що ідентифікатор, що сигналізує 

відповідає покинутому м’ютексу, указує повернення функцією 

WaitForSingleObject значення WAIT_ABANDONED. Функція 

WaitForMultipleObjects у подібній ситуації завершується з кодом завершення в 

діапазоні від WAIT_ABANDONED_0 до (WAIT_ABANDONED_0 + nCount - 1). 

6.2.1.5 Робота з декількома об'єктами Mutex 

У тому випадку, коли потоки працюють із двома й більше ресурсами, 

доступ до яких повинен виконуватися послідовно, вони можуть створити й 

використати кілька об'єктів Mutex. Як й у випадку критичних секцій, потоки 

повинні використати однакову послідовність захоплення й звільнення 

м’ютексів, інакше також можливі взаємні блокування потоків як це 

розглядалося раніше для критичних секцій.  

Виникнення ж блокування одного або відразу декількох потоків, що 

використовують один і той самий об'єкт Mutex внаслідок мимовільного, 

примусового або аварійного завершення коду потоку, що захопив його і не 

звільнив до моменту свого завершення, не виникає. Виявлення покинутого 

м’ютекса виконується аналізом коду повернення функцій WaitForSingleObject 

або WaitForMultipleObjects.  

6.2.1.6 Порівняння м’ютексів і критичних секцій 

Порівняння характеристик і властивостей м’ютексів і критичних секцій 

представлено у вигляді наступної зведеної таблиці 

Таблиця 6.1 

Об'єкт синхронізації Характеристики й властивості 

М’ютекс Критична 

секція 
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Швидкодія Мале Високе 

Можливість використання за межами процесу Так Немає 

Нескінченне очікування Так Так 

Очікування протягом 0 мс Так Так 

Очікування протягом довільного періоду Так Немає 

Можливість паралельного очікування інших об'єктів  Так Немає 

Змагання за право володіння Немає Так 

Блокування при неузгодженості захоплень і 

звільнень, пов'язаних із  завершенням потоку 

Немає Так 

Взаємоблокування Так Так 

  

Структура, що забезпечує функціонування об'єкта ядра «м’ютекс» 

розміщується в пам'яті ядра й для перевірки стану м’ютекса (елемента 

структури з ідентифікатором потоку-власника) для доступу до пам'яті ядра 

необхідно перемикатися в режим ядра, що забирає значний час. Екземпляр 

структури CRITICAL_SECTION розташовується в пам'яті процесу режиму 

користувача й порівняння з 0 елемента ідентифікатора потоку-власника 

виконується дуже швидко. 

 Екземпляр структури CRITICAL_SECTION розташовується в пам'яті 

процесу й робота із критичною секцією виконується за адресою екземпляра 

структури. Внаслідок того, що кожен процес працює у своєму власному 

адресному просторі, він не може передати адресу критичної секції в інший 

процес1. Саме тому критичні секції не можна використовувати за межами 

процесу. Іменовані об'єкти Mutex можна відкривати по імені з будь-якого 

потоку будь-якого процесу й одержавши ідентифікатор об'єкта використати 

його для захоплення або звільнення м’ютекса. 

                                           
1 Точніше сказати, може, але це позбавлено смислу. Якщо процесу навіть й удасться це зробити, 
використовуючи який небудь з розглянутих далі механізмів поміж процесної взаємодії, то ця адреса в 
контексті іншого процесу не буде вказувати на цю критичну секцію. 
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 Нескінченне очікування звільнення критичної секції передбачається 

логікою функції EnterCriticalSection. Нескінченне очікування звільнення 

м’ютекса виконується за допомогою функцій WaitForSingleObject або 

WaitForMultipleObjects з параметром dwMilliseconds рівним INFINITE. 

 Очікування протягом 0 мс у випадку критичної секції виконується за 

допомогою функції TryEnterCriticalSection. Очікування протягом 0 мс 

звільнення м’ютекса виконується за допомогою функцій WaitForSingleObject 

або WaitForMultipleObjects з параметром dwMilliseconds рівним 0. 

 Очікування протягом довільного періоду для критичної секції не 

передбачено, а у випадку м’ютекса час очікування визначається параметром 

dwMilliseconds функцій WaitForSingleObject або WaitForMultipleObjects. 

 Можливість паралельного очікування інших об'єктів ядра реалізується 

функцією WaitForMultipleObjects. У масиві за адресою lpHandles можуть 

розташовуватися не тільки ідентифікатори м’ютексів, але й будь-яких інших 

об'єктів ядра. Це дозволяє будувати складні умови  поновлення роботи потоку. 

У критичних секцій такої гнучкості немає. 

 Переможець змагань за право володіння м’ютексом при використанні 

параметра bInitialOwner функції CreateMutex зі значенням рівним TRUE 

заздалегідь відомий. У цьому випадку потік, що створює об'єкт Mutex, відразу 

стає його власником і ніяких змагань не виникає. Незважаючи на атомарность 

функції EnterCriticalSection на багатопроцесорній машині не можна 

розраховувати на те, що потік який виконав ініціалізацію критичної секції й 

відразу намагаються в неї ввійти, стане її власником. Теоретично навіть на одно 

процесорній машині можливе витиснення потоку між викликами 

InitializeCriticalSection й EnterCriticalSection. 

 Взаємоблокування при роботі з декількома об'єктами можливі як у 

випадку критичних секцій, так й у випадку м’ютексів. Блокування при 

неузгодженості захоплень і звільнень, пов'язаних із завершенням потоку 

можливі тільки для критичних секцій. Те, що ідентифікатори покинутих 

м’ютексів переходять у сигнальний стан, є досить корисною їхньою 
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властивістю, недоступною у випадку критичних секцій. Для м’ютексів у такій 

ситуації функції WaitForSingleObject або WaitForMultipleObjects завершують 

очікування з відповідними кодами повернення. 

6.2.2 Синхронізація з використанням семафорів 

Семафори (semaphores) також як і м’ютекси є примітивами синхронізації 

ядра й структура, що забезпечує функціонування об'єкта ядра «семафор» 

розміщується в пам'яті ядра. У цій структурі втримується лічильник числа 

користувачів об'єкта «семафор» характерний для всіх об'єктів ядра, і 

спеціальний лічильник, значення якого визначає поточний стан семафора.  

Так само як і м’ютекс, семафор може перебувати в сигнальному або не 

сигнальному стані. Стан семафора визначається поточним значенням 

лічильника семафора. Якщо це значення більше 0, семафор перебуває в 

сигнальному стані. Якщо ж значення лічильника стає нульовим, семафор 

переходить у не сигнальний стан. 

6.2.2.1 Створення семафора 

Початкове значення лічильника семафора задається при створенні об'єкта 

ядра Semaphore за допомогою функції 

HANDLE WINAPI CreateSemaphore( 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes, // захист 

__in LONG lInitialCount, // початкове значення лічильника семафора 

__in LONG lMaximumCount, // максимальне значення лічильника семафора 

__in_opt LPCTSTR lpName); // адреса рядка з ім'ям семафора 

lInitialCount – початкове значення лічильника, що визначає початковий 

стан семафора. lInitialCount повинно бути більше або рівним нулю й не повинно 

перевершувати максимальне значення лічильника, передане через параметр 

lMaximumCount, тобто 0<=lInitialCount<=lMaximumCount. Якщо lInitialCount=0, 

семафор створюється в не сигнальному стані (зайнятий, немає вільних станів). 

Якщо 0<lInitialCount<=MaximumCount семафор створюється в сигнальному 

стані (вільний, має lInitialCount вільних станів). 
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Повернення функцією значення NULL указує на її невдале виконання, у 

противному випадку повертається ідентифікатор, що використовується для 

наступної роботи із семафором.  

Можливе виникнення такої ситуації, коли додаток намагається створити 

об'єкт Semaphore з ім'ям, що вже використовується в системі іншим об'єктом 

Semaphore. У тому випадку якщо потік, що викликав функцію має права 

SEMAPHORE_ALL_ACCESS, функція CreateSemaphore поверне ідентифікатор 

існуючого об'єкта Semaphore, а функція GetLastError, викликана відразу після 

виклику функції CreateSemaphore, поверне значення 

ERROR_ALREADY_EXISTS. Параметри lInitialCount й lMaximumCount у 

цьому випадку ігноруються. 

Можливо також виникнення й такої ситуації, коли додаток намагається 

створити об'єкт Semaphore з ім'ям, що вже використовується в системі іншим 

об'єктом ядра – м’ютексом, подією, таймером, завданням або відображеним на 

пам’ять файлом. У цьому випадку функція CreateSemaphore завершується з 

помилкою, а функція GetLastError викликана відразу після неї, поверне 

значення  ERROR_INVALID_HANDLE. 

 Як значення параметра lpName функції CreateSemaphore можна вказати й 

значення NULL, але не іменований семафор може бути використаний тільки в 

рамках одного процесу. 

6.2.2.2 Керування лічильником семафора 

Подальше керування поточним значенням лічильника семафора після 

його створення, і, як наслідок, станом семафора виконується за допомогою 

функцій WaitForSingleObject, WaitForMultipleObject й ReleaseSemaphore. 

Виклик функцій WaitForSingleObject або WaitForMultipleObject для 

ідентифікатора семафора, що знаходиться в сигнальному стані призводить до 

декременту поточного значення лічильника семафора (зменшенню на 1 

кількості вільних станів) із продовженням виконання потоку що їх викликав. 
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Виклик функцій WaitForSingleObject або WaitForMultipleObject для 

ідентифікатора семафора, що перебуває в не сигнальному стані приводить до 

того, що потік, що їх викликав, переводиться в стан очікування. Коли поточний 

лічильник семафора стає більше нуля, стан семафора стає сигнальним, і робота 

потоку, що очікує на Wait-функції, відновлюється, при цьому значення 

поточного лічильника семафора декрементується. 

 Кожна окрема операція очікування на Wait-функції може зменшити 

значення лічильника семафора тільки на 1, а за допомогою функції 

ReleaseSemaphore значення лічильника семафора може бути збільшене до будь-

якого значення аж до максимально припустимого. 

BOOL WINAPI ReleaseSemaphore( 

__in HANDLE hSemaphore, // ідентифікатор семафора 

__in LONG lReleaseCount, // значення інкременту 

__out_opt LPLONG lpPreviousCount); // адреса змінної для запису 

     // попереднього значення лічильника семафора 

збільшує значення лічильника семафора, ідентифікатор якого передається 

їй через параметр hSemaphore, на значення, зазначене в параметрі lReleaseCount 

(тільки позитивне значення, більше нуля) При цьому якщо в результаті 

збільшення нове значення лічильника повинне буде перевищити максимальне 

значення, задане при створенні семафора, функція ReleaseSemaphore повертає 

ознаку помилки й не змінює значення лічильника. Попереднє значення 

лічильника, що було до використання функції ReleaseSemaphore, записується в 

змінну lpPreviousCount. Якщо необхідності в цьому немає, то значення 

lplPreviousCount можна встановити рівним NULL. Повернення попереднього 

значення лічильника семафора при виклику функції ReleaseSemaphore є єдиним 

документованим способом одержання який або інформації про значення 

лічильника семафора
1 . Неможливо визначити, чи досяг лічильник максимально 

                                           
1 Попереднім значенням лічильника варто користуватися з обережністю, оскільки внаслідок витиснення 
потоку що викликав ReleaseSemaphore, воно може бути змінено іншими потоками, що отримали 
керування й також викликали ReleaseSemaphore. 
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припустимого значення, оскільки не передбачено засобів, що відслідковують 

збільшення лічильника семафора в результаті його звільнення. 

Функція ReleaseSemaphore вимагає, щоб ідентифікатор семафора був 

отриманий із правами доступу SEMAPHORE_MODIFY_STATE. Такі права 

доступу має ідентифікатор,  що повертається функцією CreateSemaphore, тобто 

за замовчуванням той, хто створював об'єкт, той їм й управляє. 

6.2.2.3  Використання семафора за межами процесу 

Наявність імен у всіх примітивів синхронізації ядра робить можливим 

їхнє використання для синхронізації потоків приналежним різним процесам. З 

будь-якого потоку будь-якого процесу знаючи ім'я об'єкта, його тип і маючи 

відповідні права доступу можна відкрити об'єкт й одержати його ідентифікатор 

для подальшого використання. 

При наявності прав SEMAPHORE_ALL_ACCESS для відкриття семафора 

можна скористатися й функцією CreateSemaphore. Таким рівнем доступу 

володіють, як правило, процеси, запущені від імені адміністратора або за 

замовчуванням процес, що створив семафор, і, як наслідок, вже має його 

ідентифікатор. Потоки інших процесів для відкриття об'єкта Semaphore повинні 

скористатися функцією  

HANDLE WINAPI OpenSemaphore( 

__in DWORD dwDesiredAccess, // необхідний доступ 

__in BOOL bInheritHandle,  // прапор спадкування 

__in LPCTSTR lpName);  // адреса імені семафора 

Параметр dwDesiredAccess задає прапори, що визначають необхідний 

рівень доступу до об'єкта Semaphore. 

Якщо при створенні об'єкта задавалися параметри безпеки за 

замовчуванням, то для всіх об'єктів синхронізації потоків приналежним різним 

процесам стандартними правами доступу є DELETE, READ_CONTROL, 

SYNCHRONIZE, WRITE_DAC, WRITE_OWNER. 

Для об'єкта Semaphore додатковими прапорами є: 
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SEMAPHORE_ALL_ACCESS – зазначені всі можливі прапори доступу. 

SEMAPHORE_MODIFY_STATE – можлива зміна значення лічильника 

семафора функцією ReleaseSemaphore. 

Параметр bInheritHandle визначає можливість спадкування отриманого 

ідентифікатора. Якщо цей параметр дорівнює TRUE, ідентифікатор може 

успадковуватися дочірніми процесами. Якщо ж він дорівнює FALSE, 

спадкування не допускається. 

 Подальше керування семафором після його відкриття виконується, як це 

вже розглядалося вище за допомогою функцій WaitForSingleObject, 

WaitForMultipleObject й ReleaseSemaphore. Якщо при створенні семафора 

задавалися параметри безпеки за замовчуванням, то при його відкритті за 

допомогою OpenSemaphore потоком, що належить іншому процесу функція 

повертає ідентифікатор із правами доступу SYNCHRONIZE необхідними для 

роботи із семафором за допомогою Wait-функцій. Для зміни значення 

лічильника семафора функцією ReleaseSemaphore потоком, що належить 

іншому процесу, він повинен відкрити семафор за допомогою OpenSemaphore 

указавши додаткові права доступу SEMAPHORE_MODIFY_STATE. 

6.2.2.4 Знищення семафора 

Для знищення семафора його ідентифікатор передається функції 

CloseHandle. Якщо при створенні семафора задавалися параметри безпеки за 

замовчуванням, то при його відкритті за допомогою OpenSemaphore потоком, 

що належить іншому процесу, функція повертає ідентифікатор із правами 

доступу DELETE необхідними для роботи CloseHandle за замовчуванням.  

Ідентифікатор же отриманий у результаті створення семафора за допомогою 

виклику CreateSemaphore взагалі припускає права доступу 

SEMAPHORE_ALL_ACCESS. 

6.2.2.5 Порівняння семафорів і м’ютексів 

При зовнішній подібності семафорів і м’ютексів, розглядати м’ютекс як 

окремий випадок семафора, значення лічильника якого задано рівним 1 не 
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вірно. Через відсутність поняття прав володіння семафором, він може бути 

звільнений будь-яким потоком, а не тільки тим, що очікував. Точно так само, 

оскільки не можна говорити про права володіння семафором, відсутнє і поняття 

покинутого семафора. Такі відмінності внутрішньої структури м’ютексів і 

семафорів пов'язані з розходженнями області їх застосування. 

На відміну від об'єктів Mutex, які використовуються для організації 

взаємовиключного, тобто послідовного доступу потоків до деякого ресурсу, 

семафори  дозволяють забезпечити паралельний доступ до ресурсу для 

заздалегідь певної й обмеженої кількості потоків.  

Класичною областю застосування семафорів є керування розподілом 

кінцевих ресурсів, коли значення лічильника семафора асоціюється з певною 

кількістю доступних ресурсів. Всі потоки, що намагаються одержати доступ до 

ресурсу понад установлений ліміт, будуть переведені при цьому в стан 

очікування доти, поки який або потік, що одержав доступ до ресурсу раніше, не 

звільнить ресурс, пов'язаний з даним семафором. 

6.2.3 Синхронізація з використанням подій 

Завершення роботи потоку або процесу можна вважати подією, що 

відбулася в системі, і в цьому розумінні прийоми синхронізації засновані на 

очікуванні за допомогою WaitForSingleObject й/або WaitForMultipleObject 

переходу в сигнальний стан ідентифікатора процесу/потоку є нічим іншим, як 

очікуванням події. Однак синхронізація по завершенню роботи потоків далеко 

не завжди зручна, тому що два активних потоки можуть виконувати деякі дії, 

що вимагають синхронізації під час їхньої роботи. 

Операційна система Windows NT дозволяє створювати об'єкти 

синхронізації, які називаються подіями (event object). Ці об'єкти можуть 

перебувати в сигнальному або не сигнальному стані, причому установка стану 

виконується викликом відповідної функції. 
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Важливою можливістю, забезпечуваною об'єктами подій, є те, що перехід 

у сигнальний стан єдиного об'єкта події здатний вивести зі стану очікування 

одночасно декілька потоків. 

Об'єкти події поділяються на такі, що скидаються вручну й скидаються 

автоматично, і ця їхня властивість установлюється при їхньому створенні. 

• події, що скидаються вручну, (manual-reset events) можуть сигналізувати 

одночасно всім потокам, що очікують настання цієї події, і переводяться 

в несигнальний стан програмно, викликом спеціальної функції. 

• події, що скидаються автоматично (auto-reset event) переводяться в 

несигнальний стан самостійно після звільнення одного з потоків, що 

очікує, тоді як інші потоки, що очікують, продовжують очікувати 

переходу події в сигнальний стан. 

Схема використання подій досить проста. Один з потоків створює об'єкт-

подія. У процесі створення або пізніше цей потік установлює подію у вихідний 

стан – сигнальний або не сигнальний. Викликаючи функції WaitForSingleObject 

або WaitForMultipleObjects, потік може виконувати очікування моменту, коли 

подія перейде в сигнальний стан.  

6.2.3.1 Створення події 

Для створення події використовується функція CreateEvent, прототип якої 

наведений нижче: 

HANDLE WINAPI CreateEvent( 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes, // атрибути захисту 

__in BOOL bManualReset, // прапор ручного скидання події 

__in BOOL bInitialState, // прапор початкового стану події 

__in_opt LPCTSTR lpName); // адреса імені об'єкта-події 

Параметр lpEventAttributes задає атрибути захисту й у більшості випадків 

може бути зазначений як NULL. 

За допомогою параметра bManualReset можна вибрати один із двох 

режимів роботи об'єкта-події: ручний або автоматичний. Якщо значення цього 
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параметра дорівнює TRUE, подію потрібно скидати вручну за допомогою 

функції ResetEvent. Якщо ж для параметра bManualReset указати значення 

FALSE, подію буде скинуто (тобто переведено в не сигнальний стан) 

автоматично відразу після того, як потік завершить очікування цієї події. 

Параметр bInitialState визначає початковий стан події. Якщо цей параметр 

дорівнює TRUE, об'єкт-подія створюється в сигнальному стані, а якщо FALSE –  

у не сигнальному.  

Для того щоб подією могли користуватися потоки, створені різними 

процесами, необхідно за допомогою параметра lpName задати ім'я об'єкта-події. 

Як ім'я може використовуватися рядок, розміром не більше MAX_PATH 

символів і не утримуючий символ “\”. 

У тому випадку, коли подія використовується потоками, що працюють у 

рамках одного процесу, ім'я події можна не задавати, указавши параметр 

lpName як NULL. 

У випадку успішного завершення функція CreateEvent повертає 

ідентифікатор події, яким потрібно буде користуватися при виконанні всіх 

операцій над об'єктом-подією. При помилці повертається значення NULL (код 

помилки можна одержати за допомогою функції GetLastError). 

Можлива ситуація, коли при створенні події було зазначено ім'я вже 

існуючої в системі події, створеної раніше іншим потоком. У цьому випадку 

функція GetLastError, викликана відразу після виклику функції CreateEvent, 

повертає значення ERROR_ALREADY_EXISTS. 

6.2.3.2 Відкриття події 

Якщо подія використовується потоками, створеними тільки в рамках 

одного процесу,  то її не потрібно відкривати. Як параметр функціям, що 

змінюють стан об'єкта-події, можна передавати ідентифікатор події, отриманий 

при його створенні від функції CreateEvent. 

Якщо ж подія використовується для синхронізації потоків, що належать 

різним процесам, при створенні події необхідно задати її ім'я. Потік, що змінює 
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стан події й належить іншому процесу, повинен відкрити об'єкт-подію за 

допомогою функції OpenEvent, передавши їй ім'я цього об'єкта. 

HANDLE WINAPI OpenEvent( 

__in DWORD dwDesiredAccess, // прапори доступу 

__in BOOL bInheritHandle,  // прапор спадкування 

__in LPCTSTR lpName);  // адреса імені об'єкта-події 

Прапори доступу, передані через параметр dwDesiredAccess, визначають 

необхідний рівень доступу до об'єкта-події. Цей параметр може бути 

комбінацією наступних значень: 

EVENT_ALL_ACCESS – зазначені всі можливі прапори доступу; 

EVENT_MODIFY_STATE – отриманий ідентифікатор можна буде 

використати для функцій SetEvent й ResetEvent; 

SYNCHRONIZE – отриманий ідентифікатор можна буде використати в 

будь-яких функціях очікування події. 

Параметр bInheritHandle визначає можливість спадкування отриманого 

ідентифікатора. Якщо цей параметр дорівнює TRUE, ідентифікатор може 

успадковуватися дочірніми процесами. Якщо ж він дорівнює FALSE, 

спадкування не допускається. 

Через параметр lpName передається адреса символьного рядка, що 

містить ім'я об'єкта-події. 

За допомогою функції OpenEvent кілька потоків можуть відкрити той 

самий об'єкт-подію й потім виконувати одночасне очікування для цього об'єкта. 

6.2.3.3 Установка події 

Потік може встановити подію в сигнальний стан, використовуючи 

функцію BOOL WINAPI SetEvent( __in HANDLE hEvent). Як єдиний параметр 

цієї функції необхідно передати ідентифікатор об'єкта-події, отриманий від 

функції CreateEvent або OpenEvent. При успішному завершенні повертається не 

нульове значення, при помилці – нульове. 
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Якщо подія є такою, що скидається автоматично, то вона автоматично 

повертається в не сигнальний стан уже після звільнення тільки одного з 

потоків, що очікують. За відсутності потоків, що очікують настання цієї події, 

вона залишається в сигнальному стані доти, поки такий потік не з'явиться, після 

чого цей потік відразу ж звільняється. У такий же спосіб поводиться семафор, 

максимальне значення лічильника якого встановлене рівним 1.  

З іншого боку, якщо подія є такою, що скидається вручну, то вона 

залишається в сигнальному стані доти, поки який-небудь потік не викличе 

функцію скидання події. У цей час всі потоки, що очікують, звільняються, але 

до виконання скидання такої події, інші потоки можуть, як переходити в стан 

його очікування, так і звільнятися.  

6.2.3.4 Скидання події 

Скидання події (тобто установка її в не сигнальний стан) виконується 

функцією BOOL WINAPI ResetEvent( __in HANDLE hEvent). Якщо потік 

створив подію, що працює в автоматичному режимі, вона буде скидатися й без 

допомоги цієї функції, якщо тільки яке-небудь завдання виконувало очікування 

цієї події й подія відбулася. 

6.2.3.5 Функція PulseEvent 

Функція BOOL WINAPI PulseEvent( __in  HANDLE hEvent) виконує 

установку об'єкта-події в сигнальний стан з наступним скиданням події в не 

сигнальний стан.  

Якщо ця функція викликана для події, що працює в ручному режимі, то всі 

потоки, що очікують цю подію, завершать очікування й продовжать свою 

роботу. Подію при цьому буде встановлено в не сигнальний стан.  

Для автоматичних об'єктів-подій виконуються аналогічні дії, однак функція 

повертає керування відразу, як тільки один з потоків, що очікують, перейде в 

активний стан. 

 Слід зазначити, що функція PulseEvent стає корисної лише після того, як 

подію, що скидається вручну, установлено в сигнальний стан за допомогою 
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функції SetEvent. Варто бути уважним при використанні функції 

WaitForMultipleObjects для очікування переходу в сигнальний стан подій. 

Потік, що очікує, звільниться тільки тоді, коли одночасно всі події будуть 

перебувати в сигнальному стані, і деякі з подій, що перебувають у сигнальному 

стані, можуть бути скинуті, перш ніж потік звільниться. 

7 ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОМІЖ ПРОЦЕСАМИ 

При розробці розподілених (або) клієнт-серверних додатків неминуче 

виникає необхідність організації обміну даними між різними процесами. 

Тривалий час така необхідність була потрібна для процесів працюючих на 

одному комп'ютері, а з поширенням мереж коло подібних завдань істотно 

розширився.  

OC Windows NT, як і переважна більшість сучасних операційних систем 

універсального призначення, працює в захищеному режимі роботи процесора 

на комп'ютерах із фон нейманівською архітектурою. Виходячи з того, що у 

відповідність із одним із принципів фон Неймана процесор обробляє тільки ті 

дані, які перебувають у його адресному просторі, а також виходячи з того що 

одним з основних принципів захищеного режиму є ізоляція адресних просторів 

процесів з метою захисту їх від взаємного впливу, організація обміну даними 

навіть між процесами працюючими на одному комп'ютері виглядає 

проблематично.  

Зважаючи на те, що всі потоки одного процесу працюють у єдиному 

адресному просторі надаваному їм цим процесом, то питання про середовище 

для передачі даних у цьому випадку навіть не виникає – це область глобальних 

змінних поділювана всіма потоками. У випадку ж процесів середовище для 

передачі даних повинна забезпечити операційна система. У загальному випадку 

організація між процесної взаємодії (InterProcess Communication, IPC) 

припускає надання операційною системою не тільки середовища для обміну 

даними, але й засобів синхронізації цього обміну. Для організації IPC в 

Windows NT можуть використовуватися: 
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1. Дискові файли 

2. Системні повідомлення WM_COPYDATA 

3. Буфер обміну (clipboard) 

4. Файли, відображені на пам'ять 

5. Анонімні канали 

6. Іменовані канали 

7. Поштові слоти 

8. Сокети 

9. Динамічний обмін даними (Dynamic Data Exchange, DDE) 

10. Віддалений виклик процедур (Remote Procedure Call, RPC) 

11. Технологія Active 

12. Протокол MSMQ (Microsoft Message Query) 

13. Технологія DCOM (Distributed Component Object Model) 

7.1 Файли відображені на пам'ять 

Практично всі перераховані в попередньому пункті механізми, так чи 

інакше, базуються на спільному використанні об'єкта «розділ» (section object), 

що представляє собою блок пам'яті доступний двом і більше процесам і є  

самим низькорівневим базовим механізмом спільного використання даних.   

Об'єкт «розділ» використовується при створенні об'єкта «проекція файлу» 

(file-mapping object). Win API функція CreateFileMapping базується на 

використовуваній для створення розділу Native API функції ZwCreateSection, і 

за своїми функціональними можливостями є по суті її дещо вкороченим 

аналогом. Native API ZwMapViewOfSection використовується для відображення 

подання або проектування об'єкта «розділ» у віртуальний адресний простір 

заданого процесу і є базовою для Win API функції MapViewOfFile(Ex). Тому 

файли, відображені на пам'ять, дозволяють реалізувати IPC через поділювану 

пам'ять при максимальній швидкодії з мінімумом витрат. 

Спільне використання даних за допомогою об'єкта «розділ» виконується 

за наступним сценарієм. Один процес створює відображуваний на пам’ять 



 158 

файл, викликаючи функцію CreateFileMapping. Функція CreateFileMapping 

дозволяє, зокрема, створити відображення файлу на пам'ять не зв'язане ні з 

яким дисковим файлом. Для цього як параметр ідентифікатора файлу hFile у 

функцію варто передати значення 0FFFFFFFFh.  

Об'єкт «розділ» є об'єктом ядра, і, як нам це стало вже звичним при 

розгляді примітивів синхронізації ядра, йому при створенні можна привласнити 

ім'я. Таким чином, за допомогою CreateFileMapping можна створити 

іменований об'єкт ядра «розділ» і використати цей ресурс разом з іншими 

процесами. 

Потім, процес викликом функції MapViewOfFile відображає подання 

об'єкта «розділ» на свій адресний простір. Інший процес може відкрити цей же 

самий відображуваний файл за допомогою функції   

HANDLE WINAPI OpenFileMapping( 

__in DWORD dwDesiredAccess, // режим доступу 

__in BOOL bInheritHandle,  // прапор спадкування 

__in LPCTSTR lpName);  // адреса імені відображення файлу 

Через параметр lpName цієї функції варто передати ім'я відображення, що 

відкривається. Ім'я повинне бути задане точно так, як і при створенні 

відображення функцією CreateFileMapping. 

 Параметр dwDesiredAccess визначає необхідний режим доступу до 

відображення й указується точно так, як і для функції MapViewOfFile. 

Параметр bInheritHandle визначає можливість спадкування 

ідентифікатора відображення. Якщо він дорівнює TRUE, породжені процеси 

можуть успадковувати ідентифікатор, якщо FALSE – не можуть. 

У випадку помилки OpenFileMapping повертає нульове значення, а у 

випадку успіху ідентифікатор відображення.  

Відкривши відображення й маючи його ідентифікатор інший процес може 

відобразити його викликом функції MapViewOfFile, але вже у свій адресний 

простір. У результаті ті самі фізичні сторінки пам'яті стають доступними в обох 

процесах, що дозволяє їм легко передавати через цю область достатньо великі 
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порції даних, тому що будь-які зміни на цих сторінках в одному процесі 

відбиваються на подання в іншому процесі. 

Використання вище розглянутого сценарію організації взаємодії двох 

процесів з використанням файлу відображеного на пам’ять демонструє 

наступний приклад. 

Приклад 9 Консольні додатки MMFServer.exe (сервер) і MMFClient.exe 

(клієнт) демонструють організацію взаємодії між процесами з використанням 

файлів, що відображені на пам'ять. 

Сервер створює два примітиви синхронізації «подія» й іменоване 

відображення файла на пам'ять, не пов'язане ні з яким файлом, тобто просто 

створює іменований об’єкт «секція». Після цього сервер створює дочірній 

процес для клієнта.  

Клієнт відкриває іменоване відображення і об’єкти «подія» й після цього 

використовує файл, відображений на пам'ять для передачі серверу через нього 

повідомлень, що вводяться користувачем із клавіатури. Сервер читає з 

відображення файла повідомлення й виводить їх у своєму консольному вікні, 

використовуючи функцію WaitForMultipleObjects й примітиви синхронізації 

«подія» для упорядкування процесу обміну й завершення роботи додатків. 

; Файл interface.inc 

include windows.inc 

include user32.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  user32.lib 

includelib  kernel32.lib 

includelib  masm32.lib 

Main      PROTO 

.data 

; імена спільно використовуваних об’єктів ядра 

szEventDataName  db "$EventDataName",0 
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szEventCancelName  db "$EventCancelName",0 

szMMFName   db "$InterprocessCommunicationMMF$",0 

.data? 

; ідентифікатори спільно використовуваних об’єктів ядра 

hEventData      HANDLE ? 

hEventCancel    HANDLE ? 

hFileMap       HANDLE ? 

hFileMem       HANDLE ? 

 

; Файл MMFServer.inc 

include ..\interface.inc 

.data? 

ProcessInfo     PROCESS_INFORMATION <> 

StartInfo       STARTUPINFO <> 

 

; Файл MMFServer.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include MMFServer.inc 

.code 

start:invoke Main 

 invoke UnmapViewOfFile, hFileMem  ; звільнення усіх 

 invoke CloseHandle, hFileMap   ; використовуваних  

 invoke CloseHandle, hEventData   ; ресурсів 

 invoke CloseHandle, hEventCancel   ; після повернення 

 invoke CloseHandle,ProcessInfo.hProcess ; з Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

; спробувати створити першу подію 

invoke CreateEvent, NULL, FALSE, FALSE,ADDR szEventDataName 

.if eax==NULL 
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invoke MessageBox,0,\ 

        $CTA0("Не вдалося створити подію"),\ 

ADDR szEventDataName,\ 

MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 

ret 

.endif 

mov hEventData,eax ; у разі успіху зберегти ідентифікатор і  

; спробувати створити другу подію 

invoke CreateEvent, NULL, FALSE, FALSE, ADDR szEventCancelName 

.if eax==NULL 

invoke MessageBox,0,\ 

$CTA0("Не вдалося створити подію "),\ 

ADDR szEventCancelName,\ 

MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 

ret 

.endif 

mov hEventCancel,eax ; у разі успіху зберегти ідентифікатор і 

; спробувати створити відображення файлу на пам’ять  

invoke CreateFileMapping, 0FFFFFFFFh, NULL, PAGE_READWRITE,\ 

0, 4096, ADDR szMMFName 

.if eax==INVALID_HANDLE_VALUE 

invoke MessageBox,0,\ 

$CTA0("Не вдалося створити відображення файла на пам’ять"),\ 

0, MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 

ret 

.endif  

mov hFileMap, eax ; у разі успіху зберегти ідентифікатор і 

invoke MapViewOfFile, eax,\ ; і спробувати відобразити файл на пам’ять 

FILE_MAP_READ OR FILE_MAP_WRITE, 0, 0, 0  

.if eax==NULL  

invoke MessageBox,0,\ 

$CTA0("Не вдалося відобразити файл на пам’ять"),\ 

0, MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 
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ret 

.endif 

mov hFileMem,eax ; у разі успіху зберегти ідентифікатор і 

invoke GetStartupInfo, ADDR StartInfo ; створити процес для клієнта 

mov StartInfo.dwFillAttribute, 1Fh  ; із зазначенними параметрами 

mov StartInfo.dwX, 0    ; консольного вікна 

mov StartInfo.dwY, 0 

mov StartInfo.dwXSize, 800 

mov StartInfo.dwYSize, 300 

mov StartInfo.dwFlags, STARTF_USEPOSITION OR STARTF_USESIZE OR 

STARTF_USEFILLATTRIBUTE 

invoke CreateProcess, NULL, $CTA0("MMFClient.exe"),\ 

NULL, NULL, FALSE, CREATE_NEW_CONSOLE,\ 

NULL, NULL, ADDR StartInfo, ADDR ProcessInfo 

.if eax==NULL 

invoke MessageBox, NULL,\ 

    $CTA0("Не вдалося створити процес"), \ 

0, MB_OK OR MB_ICONERROR 

ret 

.endif 

.while (TRUE) 

; чекати доки хоча б одна із подій не перейде в сигнальний стан 

 invoke WaitForMultipleObjects, 2, ADDR hEventData,\ 

FALSE, INFINITE 

 sub eax,WAIT_OBJECT_0 ; котра з подій ? 

 .break .if (eax==1)  ; якщо друга – на вихід  

 invoke StdOut, hFileMem  ; якщо перша – вивести дані на консоль   

.endw 

ret 

Main endp 

end start 
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; Файл MMFClient.inc 

include ..\interface.inc 

 

; Файл MMFClient.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include MMFClient.inc 

.code 

start:invoke Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL Buffer[4096]:BYTE 

; спробувати відкрити першу подію 

invoke OpenEvent, EVENT_ALL_ACCESS,\ 

FALSE, ADDR szEventDataName 

.if eax==NULL 

invoke MessageBox,0,\ 

  $CTA0("Не вдалося відкрити подію"),\ 

      ADDR szEventDataName,\ 

      MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 

     ret 

.endif 

mov hEventData,eax ; у разі успіху зберегти ідентифікатор 

; і спробувати відкрити другу подію 

invoke OpenEvent, EVENT_ALL_ACCESS,\ 

FALSE, ADDR szEventCancelName 

.if eax==NULL 

 invoke MessageBox,0,\ 

  $CTA0("Не вдалося відкрити подію"),\ 

      ADDR szEventCancelName,\ 

      MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 

      invoke CloseHandle,hEventData 
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     ret 

.endif 

mov hEventCancel,eax        ; у разі успіху зберегти ідентифікатор 

; і спробувати відкрити відображення файла на пам’ять 

invoke OpenFileMapping,FILE_MAP_READ OR FILE_MAP_WRITE,\ 

 FALSE,ADDR szMMFName 

.if eax!=NULL 

 mov hFileMap,eax ; у разі успіху зберегти ідентифікатор 

; і спробувати відобразити файл на пам’ять 

 invoke MapViewOfFile, eax,\ 

FILE_MAP_READ OR FILE_MAP_WRITE, 0, 0, 0 

 .if eax!=NULL 

  mov hFileMem,eax        ; у разі успіху зберегти ідентифікатор 

; і вивести підказку щодо способу завершення сеансу 

  invoke StdOut, $CTA0("Press Enter to exit...\n\n") 

  .while (TRUE) 

; чекати вводу з консолі 

   invoke StdIn, ADDR Buffer,LENGTHOF Buffer 

   lea esi,Buffer  ; завантажити адреси буферу 

   mov edi,hFileMem ; вводу і відображення файла 

   .break .if Buffer==13 ; завершити, якщо натиснуто Enter 

   .repeat  ; виконати пересилання 

    lodsb ; з буферу вводу  

    stosb ; у відображення файлу 

   .until al==10 ; із завершенням 

   xor al,al  ; рядка нульовим байтом 

   stosb  ; для StdOut 

; повідомити встановленням події у сигнальний стан, що є дані 

   invoke SetEvent,hEventData   

  .endw 

; повідомити встановленням події у сигнальний стан, що клієнт готується 
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; до завершення роботи 

  invoke SetEvent,hEventCancel 

  invoke CloseHandle, hFileMem    

 .else 

  invoke MessageBox,0,\ 

  $CTA0("Не вдалося відобразити файл на пам’ять"),\ 

  0,MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 

   .endif 

   invoke UnmapViewOfFile, hFileMap 

.else 

 invoke MessageBox,0,\ 

  $CTA0("Не вдалося відкрити відображення файла"),\ 

      ADDR szMMFName,\ 

      MB_OK OR MB_ICONERROR OR MB_APPLMODAL 

     invoke UnmapViewOfFile, hFileMap 

.endif 

invoke CloseHandle,hEventData 

invoke CloseHandle,hEventCancel 

ret 

Main endp 

end start 

7.2 Канали передачі даних 

Канали (pipes) – це найпростіший надаваний операційною системою 

механізм реалізації IPC, підтримуваний не тільки Microsoft Windows NT, але й 

Unix-подібними ОС1 . Цей засіб дозволяє організувати передачу даних, як між 

локальними процесами, так і між процесами, запущеними на різних робочих 

станціях у мережі.  

Для каналів використовується характерна для UNIX хендл-орієнтована 

файлова абстракція, що дозволяє працювати з ними як з файлами за допомогою 

основного API вводу/виводу й тому вони досить прості у використанні. 

                                           
1 Іменовані канали підтримують всі системи, що відповідають POSIX (стандарт ISO/IEC 9945) 
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Через канал можна передавати дані тільки між двома процесами. Один із 

процесів створює канал, а інший відкриває його за допомогою CreateFile і після 

цього обидва процеси можуть передавати дані через канал в одну або обидві 

сторони, використовуючи для цього функції, призначені для роботи з файлами, 

такі як ReadFile й WriteFile. Додатки можуть виконувати над каналами як 

синхронні, так й асинхронні операції, аналогічно тому, як це можна робити з 

файлами. 

7.2.1 Режими передачі даних 

Протокол – набір правил, що дозволяє здійснювати з'єднання й обмін 

даними між його учасниками. Протокол описує структуру переданих даних 

(синтаксис повідомлення), способи передачі даних, операції керування 

передачею й контролю її стану, методи обробки помилок. 

Протокол називають орієнтованим на передачу повідомлень, якщо для 

кожної команди запису він передає байти блоком в окремому дискретному 

повідомленні. Це означає, що приймач одержить дані у вигляді окремого 

повідомлення відправника зі збереженням меж повідомлень, при якому кожне 

повідомлення прочитується цілком. 

Протокол, що не зберігає границі повідомлень, звичайно називають 

протоколом, заснованим на потоці (stream-based). Потоковий відправник 

безупинно передає дані, а одержувач зчитує стільки даних, скільки є в 

наявності, незалежно від меж повідомлень. Це означає, що відправник й 

одержувач точно не знають, скільки байтів зчитується або записується в певний 

момент часу. Таким чином, запис однієї кількості байтів відправником не 

означає читання тієї ж кількості з іншої сторони одержувачем. 

Надійність, або гарантована доставка передбачає, що кожен байт даних 

буде доставлений від відправника зазначеному одержувачеві без змін. Не 

надійний протокол не гарантує ні доставку кожного байта, ні цілісність даних. 

Протокол, що зберігає порядок даних, гарантує, що одержувач прийме ці дані в 
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тому порядку, у якому вони були відправлені. Відповідно, протокол, що не 

зберігає порядок байтів, не дає такої гарантії.  

У більшості випадків надійність і порядок доставки нерозривно пов'язані 

із тим, орієнтований протокол на з'єднання чи ні. Орієнтовані на з'єднання 

протоколи перед будь-яким обміном даними встановлюють канал зв'язку між 

двома сторонами, що беруть участь в обміні. Це гарантує існування маршруту 

між двома сторонами й те, що обидві сторони будуть коректно обмінюватися 

інформацією. Установлення каналу зв'язку між двома учасниками тягне за 

собою додаткові витрати. Гарантована доставка даних ще більше збільшує 

витрати, викликані додатковими обчисленнями для перевірки правильності 

передачі даних. З іншого боку, протокол не орієнтований на з'єднання не 

гарантує, що приймач фактично приймає дані, і, як наслідок, працює швидше. 

Передача по каналі зв'язку може виконуватися в дуплексному, 

напівдуплексному й симплексному режимі. 

Дуплексний (двосторонній) режим дозволяє по одному каналі зв'язку 

одночасно передавати інформацію в обох напрямках. Він може бути 

асиметричним, якщо пропускна здатність в одному з напрямків істотно 

розрізняється із пропускною здатністю в протилежному, або симетричним, 

якщо ці значення приблизно однакові. 

Напівдуплексний режим дозволяє передавати інформацію в прямому й 

зворотному напрямку, але не одночасно, а по черзі. 

Симплексний (однобічний) режим передбачає тільки один напрямок 

передачі інформації, а в зустрічному напрямку можуть передаватися тільки 

допоміжні службові дані.  

7.2.2 Анонімні канали 

Анонімні канали (anonymous pipes) Windows забезпечують 

односпрямовану
1 побайтову передачу даних між процесами на локальному 

комп'ютері. За допомогою анонімного каналу не можна організувати IPC двох 

                                           
1 Можлива реалізація двобічної взаємодії, але для цього потрібні два канала 
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довільних процесів, не зв'язаних ніякими родинними відносинами. Причини 

таких обмежень стають зрозумілі при вивченні прототипу функції CreatePipe, 

використовуваної для створення анонімного каналу: 

BOOL WINAPI CreatePipe( 

__out PHANDLE hReadPipe, 

__out PHANDLE hWritePipe, 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpPipeAttributes, 

__in DWORD nSize); 

Канал може використовуватися або для запису в нього даних, або для 

читання. Тому при створенні каналу функція CreatePipe повертає два 

ідентифікатори, записуючи їх за адресами, заданими в параметрах hReadPipe й 

hWritePipe. Ідентифікатор, записаний за адресою hReadPipe, можна передавати 

як параметр функції ReadFile або ReadFileEx для виконання операції читання. 

Ідентифікатор, записаний за адресою hWritePipe, передається функції WriteFile 

або WriteFileEx для виконання операції запису. 

Параметр nSize визначає розмір буфера для створюваного каналу. Якщо 

цей розмір зазначений як нуль, буде створений буфер з розміром, прийнятим за 

замовчуванням. При необхідності система сама може змінити зазначений при 

створенні каналу розмір буфера. 

Читання з використанням ідентифікатора читання каналу блокується, 

якщо канал порожній. У противному випадку в процесі читання буде прийнято 

стільки байтів, скільки є в каналі, аж до кількості, зазначеної при виклику 

функції ReadFile. Операція запису в заповнений канал, також буде блокована. 

Через параметр lpPipeAttributes передається адреса змінної, що містить 

атрибути захисту для створюваного каналу. Якщо вказати цей параметр як 

NULL, канал буде мати атрибути захисту, прийняті за замовчуванням. 

У випадку успіху функція CreatePipe повертає не нульове значення, при 

помилці – нульове. 

Щоб канал можна було використати для IPC, повинен існувати ще один 

процес, і для цього процесу потрібен один з ідентифікаторів каналу. Тоді 
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виникає питання про те, як передати іншому процесу ідентифікатор читання 

або запису каналу.  

Звичайно, можна спробувати переслати ці ідентифікатори іншому 

процесу використовуючи будь-який інший механізм IPC, але в першу чергу тут 

виникає питання доцільності таких дій. Якщо між процесами вже вдалося 

реалізувати IPC, то навіщо їм після цього використовувати ще й анонімні 

канали? 

Передачу ідентифікаторів створеного каналу іншому процесу можна 

виконати використовуючи механізм спадкування ідентифікаторів дочірніми 

процесами. Одним з найпоширеніших способів використання анонімних 

каналів є заміна ідентифікатора стандартного потоку вводу або виводу 

дочірнього процесу на один з ідентифікаторів каналу створюваного 

батьківським процесом. 

Щоб зробити ідентифікатор наслідуваним, батьківський процес повинен 

почати спеціальні дії, оскільки створювані ідентифікатори не стають такими за 

замовчуванням. 

Створити наслідуваний ідентифікатор можна або шляхом використання 

структури SECURITY_ATTRIBUTES у момент створення об'єкта, або шляхом 

копіювання існуючого ідентифікатора за допомогою DuplicateHandle. 

У структурі SECURITY_ATTRIBUTES присутній прапор bInheritHandle, 

значення якого повинне бути встановлене рівним TRUE. Також в екземплярі 

структури значенням sizeof SECURITY_ATTRIBUTES повинен бути 

ініціалізований елемент nLength. 

При виклику функції CreateProcess повинен бути заданий прапор 

bInheritHandles, що визначає, чи буде дочірній процес успадковувати копії 

ідентифікаторів батьківського процесу. 

Використання анонімних каналів для організації взаємодії двох, і навіть 

трьох процесів демонструють два наступні приклади. 

Приклад 10 GUI-додаток guiping.exe, що демонструє організацію 

взаємодії через анонімний канал графічного й консольного додатка Windows. У 
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якості консольного додатка використовується утиліта командного інтерфейсу 

ping.exe. Додаток guiping.exe сам відправленням ніяких мережних пакетів не 

займається, а є просто графічною оболонкою (Рисунок 7.1) для ping.exe. 

Додаток guiping.exe створює канал, а потім створює процес для ping.exe, 

передаючи через структуру STARTUPINFO як ідентифікатор вихідного потоку 

консолі для ping.exe ідентифікатор каналу. Дочекавшись завершення ping.exe з 

використанням WaitForSingleObject, guiping.exe читає інформацію з каналу й 

відображає її з використанням елементів графічного інтерфейсу. 

 

Рисунок 7.1 
; Файл guipingdlg.rc 

#define IDD_MAINDIALOG 101 

#define IDC_RESULTEDIT 1001 

#define IDC_IP 1002 

#define IDC_OKBTN 1003 

#define IDC_CANCELBTN 1004 

IDD_MAINDIALOG DIALOGEX 3,3,286,108 

CAPTION "ping GUI Shell" 

FONT 14,"MS Sans Serif",700,0,204 

STYLE 0x10CF0800 

EXSTYLE 0x00000000 

BEGIN 

CONTROL "",IDC_RESULTEDIT,"Edit",0x503100C4,0,16,284,90,0x00000200 

CONTROL "",IDC_IP,"SysIPAddress32",0x50010000,1,2,65,9,0x00000200 

CONTROL "OK",IDC_OKBTN,"Button",0x50010000,73,3,59,9,0x00000000 
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CONTROL 

"Cancel",IDC_CANCELBTN,"Button",0x50010000,139,3,58,10,0x00000000 

END 

; Файл guiping.inc 

include windows.inc 

include kernel32.inc 

include user32.inc 

include Comctl32.inc 

include shell32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac 

includelib kernel32.lib 

includelib user32.lib 

includelib Comctl32.lib 

includelib shell32.lib 

DlgProc PROTO :HWND, :UINT, :WPARAM, :LPARAM 

.const 

IDD_MAINDIALOG EQU 101 

IDC_RESULTEDIT EQU 1001 

IDC_IP   EQU 1002 

IDC_OKBTN   EQU 1003 

IDC_CANCELBTN  EQU 1004 

.data 

szExecute   db "cmd.exe /c c:\windows\system32\ping.exe " 

IP    db 18 dup(0) 

.data? 

hInstance   HANDLE ? 

StartInfo   STARTUPINFO <> 

ProcessInfo  PROCESS_INFORMATION <> 

Security   SECURITY_ATTRIBUTES <> 

phRead   HANDLE ? 

phWrite   HANDLE ? 

StdOutBuffer  BYTE 4096 dup(?) 

nBytesTransfer  DWORD ? 
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ExitCode   DWORD ? 

; Файл guiping.asm 

.386 

.model flat, stdcall   

option casemap :none  

include guiping.inc 

.code 

start:invoke GetModuleHandle,NULL 

mov hInstance,eax 

invoke InitCommonControls 

invoke DialogBoxParam, hInstance, IDD_MAINDIALOG,\ 

NULL, addr DlgProc, NULL 

invoke ExitProcess, 0 

DlgProc proc hWin:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

LOCAL OutputBuffer[LENGTHOF StdOutBuffer]:BYTE 

mov eax,uMsg 

.if eax== WM_COMMAND 

 mov eax,wParam 

 and eax,0FFFFh 

 .if eax==IDC_OKBTN 

 mov  Security.lpSecurityDescriptor,NULL 

 mov  Security.bInheritHandle,TRUE 

 invoke CreatePipe,ADDR phRead, ADDR phWrite,\ 

  addr Security, LENGTHOF StdOutBuffer 

 invoke GetStartupInfo, ADDR StartInfo 

 mov ebx,phWrite 

 mov StartInfo.hStdOutput,ebx 

 mov StartInfo.hStdError,ebx 

 mov StartInfo.wShowWindow,SW_HIDE 

mov StartInfo.dwFlags, STARTF_USESHOWWINDOW + 

STARTF_USESTDHANDLES 

 invoke GetDlgItemText, hWin, IDC_IP, ADDR IP, LENGTHOF IP 

 invoke CreateProcess, NULL, ADDR szExecute,\ 
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NULL, NULL,TRUE, CREATE_NEW_CONSOLE,\ 

NULL,NULL,ADDR StartInfo, ADDR ProcessInfo 

 invoke WaitForSingleObject,ProcessInfo.hProcess,INFINITE 

 invoke ReadFile,phRead, ADDR StdOutBuffer,\ 

LENGTHOF StdOutBuffer, ADDR nBytesTransfer, NULL 

 invoke OemToChar,ADDR  StdOutBuffer, ADDR OutputBuffer 

 invoke SetDlgItemText, hWin, IDC_RESULTEDIT, ADDR OutputBuffer 

 .elseif eax==IDC_CANCELBTN 

  invoke SendMessage,hWin,WM_CLOSE,0,0 

 .endif 

.elseif eax==WM_CLOSE 

 invoke EndDialog,hWin,0 

.else 

 mov eax,FALSE 

 ret 

.endif 

mov eax,TRUE 

ret 

DlgProc endp 

end start 

Приклад 11 Консольний додаток SortTaskList.exe, який виводить на 

власну консоль список усіх запущених у системі процесів. Список видається 

відсортованим за зменшенням розміру використовуваної процесом віртуальної 

пам'яті. Додаток SortTaskList.exe сам ні одержанням інформації про процеси, ні 

сортуванням не займається. SortTaskList.exe створює процеси для стандартних 

утиліт командного інтерфейсу ОС tasklist.exe й sort.exe із зазначенням 

відповідних параметрів командного рядка й перенаправляє вихідний потік 

tasklist.exe у вхідний потік sort.exe, а вихідний потік sort.exe у свій вхідний 

потік. 

; Файл SortTaskList.inc 

include windows.inc 

include user32.inc 
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include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  user32.lib 

includelib  kernel32.lib 

includelib  masm32.lib 

Main      PROTO 

.data? 

StartupInfo1 STARTUPINFO <> 

StartupInfo2 STARTUPINFO <> 

hReadPipe  HANDLE ? 

hWritePipe  HANDLE ? 

ProcessInfo1 PROCESS_INFORMATION <> 

ProcessInfo2 PROCESS_INFORMATION <> 

PSA   SECURITY_ATTRIBUTES <>  

hProcess  HANDLE 2 dup (?) 

 

; Файл SortTaskList.asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include SortTaskList.inc 

.code  

start:invoke Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL Buffer[128]:BYTE 

invoke AllocConsole 

invoke CharToOem, $CTA0("Інформація про процеси"), ADDR Buffer 

invoke SetConsoleTitle,ADDR Buffer  

invoke ClearScreen 

mov PSA.nLength,SIZEOF PSA 

mov PSA.lpSecurityDescriptor,NULL 
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mov PSA.bInheritHandle,TRUE 

invoke GetStartupInfo,addr StartupInfo1 

invoke CreatePipe, addr hReadPipe, addr hWritePipe,ADDR PSA,NULL 

push hWritePipe 

pop StartupInfo1.hStdOutput 

mov StartupInfo1.dwFlags,STARTF_USESTDHANDLES 

invoke CreateProcess, NULL, 

 $CTA0("C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\tasklist.exe /nh"),\  

 NULL, NULL, TRUE, NULL, NULL, \ 

 $CTA0("C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\wbem"),\ 

 ADDR StartupInfo1, ADDR ProcessInfo1 

invoke CloseHandle,hWritePipe 

invoke GetStartupInfo,addr StartupInfo2 

invoke GetStdHandle,STD_OUTPUT_HANDLE 

mov StartupInfo2.hStdOutput,eax 

push hReadPipe 

pop StartupInfo2.hStdInput 

mov StartupInfo2.dwFlags,STARTF_USESTDHANDLES 

invoke CreateProcess, NULL, \ 

 $CTA0("C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\sort.exe /+60 /R"),\ 

 NULL, NULL, TRUE, NULL,\ 

     NULL, NULL, ADDR StartupInfo2, ADDR ProcessInfo2 

invoke CloseHandle,hReadPipe 

lea esi,hProcess 

push ProcessInfo1.hProcess 

pop dword ptr [esi] 

push ProcessInfo2.hProcess 

pop dword ptr [esi+4] 

invoke WaitForMultipleObjects,2,esi,TRUE,INFINITE 

invoke CloseHandle,ProcessInfo1.hProcess 

invoke CloseHandle,ProcessInfo2.hProcess 

invoke StdIn,ADDR Buffer, LENGTHOF Buffer 

ret 
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Main endp 

end start 

7.2.3 Іменовані канали 

Іменовані канали (named pipes) забезпечують надійну однобічну й 

двобічну передачу даних між процесами на одній або різних робочих станціях у 

локальній мережі. Іменовані канали використовують два режими передачі 

даних – побайтовий (потоковий) і повідомлень.  

Розробка додатків, що працюють із іменованими каналами, не 

представляє складності й не вимагає особливих знань механізму роботи 

основних мережних протоколів, таких як TCP/IP, UDP/IP, NetBIOS або IPX. 

Деталі роботи протоколів приховані від додатка, тому що для обміну даними 

між процесами через мережу іменовані канали використовую пере направник 

мережі Microsoft – Microsoft Network Provider (MSNP).  

Дуже важливо й те, що іменовані канали дозволяють скористатися 

убудованими можливостями захисту Windows NT. Іменовані канали 

пропонують ряд можливостей, які дозволяють розглядати їх як універсальний 

механізм реалізації IPC додатків, включаючи додатки, що вимагають 

мережного доступу до файлів і клієнт-серверні системи. До числа згаданих 

можливостей належать наступні: 

• Іменовані канали підтримують обмін повідомленнями, тому процес, що 

виконує читання, може зчитувати повідомлення змінної довжини саме в 

тому вигляді, у якому вони були відправленні процесом, що виконує 

запис. 

• Іменовані канали є двобічними, що дозволяє здійснювати обмін 

повідомленнями між двома процесами за допомогою єдиного каналу. 

• Взаємодія за допомогою іменованого каналу здійснюється однаковим 

чином для процесів, що виконуються як на одній і тій самій, так і на 

різних машинах мережі. 
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• Є набір допоміжних функцій, що спрощують обслуговування взаємодії 

«запит/відповідь» і клієнт-серверних з'єднань. 

7.2.3.1 Імена каналів 

Назви іменованих каналів повинні задовольняти формату Universal 

Naming Convention (UNC). Імена UNC – це стандартний спосіб доступу до 

файлів і пристроїв, спроектованих на віддалену файлову систему без 

призначення цим об'єктам букви локального диска. Це дозволяє додаткам не 

залежати від імен дисків і прозоро працювати з мережею. Зокрема, не треба 

турбуватися, що не вистачить букв для загальних ресурсів, що підключаються.   

Імена UNC мають вигляд \\сервер\ресурс\[шлях]\ім'я. Перша частина – 

\\сервер, починається із двох зворотних косих рис й імені віддаленого сервера, 

на якому перебуває потрібний ресурс. Друга – \ресурс, це ім'я загального 

ресурсу, наприклад, папки у файловій системі, до якої відкритий загальний 

доступ користувачам мережі. Третя частина  – \шлях, це не обов'язкова частина, 

якщо ім'я загального ресурсу відповідає папці у файловій системі, то \шлях 

позначає частковий шлях до потрібного файлу, що починається від цієї папки. 

Четверта частина – \ім'я, це ім'я об'єкта, наприклад, ім'я файлу в папці, до якої 

відкритий загальний доступ користувачам мережі. 

Для іменованих каналів UNC-імена мають вигляд \\сервер\pipe\ім'я якщо 

процес відкриває канал, створений на іншій робочій станції мережі, або 

\\.\pipe\ім'я якщо процес створює канал або відкриває канал на своїй робочій 

станції. 

Основний API вводу/виводу працює з UNC-іменами й звертання до 

файлів по мережі за допомогою UNC-імен приховує від додатка деталі 

формування мережного з'єднання, що організуються відповідними 

компонентами ОС.  

7.2.3.2 Реалізації каналів 

В Windows NT реалізація іменованих каналів зміщена убік організації 

взаємодії «клієнт-сервер», і працюють вони багато в чому подібно сокетам. 
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Найпростіший сервер іменованих каналів створює канал, з'єднується з єдиним 

клієнтом, виконує транзакцію (обмін) із клієнтом, розриває з'єднання із 

клієнтом, закриває ідентифікатор каналу, і, можливо, завершується. 

Модель найпростішого сервера іменованих каналів легко реалізована, але 

мало ефективна, тому що володіє малою функціональністю, не достатньої для 

рішення цілого ряду практичних завдань. Більш характерною для сервера є 

робота з декількома клієнтами.  

Сервер іменованих каналів міг би використати єдиний канал для зв'язку з 

багатьма клієнтами, з'єднуючи й від'єднуючи кожного клієнта один за іншим, 

але продуктивність такого рішення, особливо при значному числі клієнтів, була 

б дуже низкою. Більш характерною для сервера є одночасна робота відразу з 

декількома клієнтами, тим більше що клієнти можуть розташовуватися на 

різних робочих станціях мережі. 

Сервер іменованих каналів міг би створити кілька каналів з різними 

іменами для роботи з різними клієнтами («кожному по каналу»), але це знижує 

масштабованість клієнт-серверного додатка. Для кожного клієнта доведеться 

компілювати власний код, що розрізняється тільки ім'ям використовуваного 

каналу. Можна передавати ім'я каналу як параметр командного рядка при старті 

клієнта, але яке ім'я? Можна всі імена каналів закласти в код єдиного клієнта й 

по черзі намагатися з'єднається з кожним з каналів, але необхідність 

збільшення кількості клієнтів приведе до неминучої переробки й коду сервера й 

коду клієнта. 

Windows NT підтримує так називані множинні реалізації іменованих 

каналів, припускаючи багаторазове створення й одночасне існування декількох 

незалежних екземплярів каналу, що мають однакові імена й параметри. Це 

дозволяє просто й ефективно організувати роботу з декількома клієнтами 

одночасно. 

З єдиною серверною системою можуть зв'язуватися одночасно декілька 

клієнтів, що використовують канали з одним і тим самим ім'ям. Кожен клієнт 
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буде мати власний екземпляр іменованого каналу, і сервер може 

використовувати цей же канал для відправлення відповіді клієнтові.   

7.2.3.3 Створення каналу 

Створення іменованого каналу (або його реалізації) виконується за 

допомогою функції 

HANDLE WINAPI CreateNamedPipe( 

__in LPCTSTR lpName,  // адреса рядка імені каналу 

__in DWORD dwOpenMode, // режим відкриття каналу 

__in DWORD dwPipeMode, // режим роботи каналу 

__in DWORD nMaxInstances, // максимальна кількість реалізацій каналу 

__in DWORD nOutBufferSize, // розмір вихідного буфера в байтах 

__in DWORD nInBufferSize, // розмір вхідного буфера в байтах 

__in DWORD nDefaultTimeOut, // час очікування в мілісекундах 

__in_opt LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes); // атрибути захисту 

Через параметр lpName передається адреса рядка, що закривається нулем, 

з UNC-ім'ям каналу.  

За допомогою параметра dwOpenMode можна вказати, чи буде даний 

канал використаний тільки для читання даних (PIPE_ACCESS_INBOUND), 

тільки для запису (PIPE_ACCESS_OUTBOUND) або одночасно для читання й 

запису (PIPE_ACCESS_DUPLEX). Перераховані вище параметри повинні бути 

однакові для всіх реалізацій каналу. Додатково в параметрі dwOpenMode можна 

задати ще шість різних прапорів відповідальних за режим операцій 

вводу/виводу й безпеки, які можуть бути різні для різних реалізацій каналу і які 

тут не розглядаються. 

Параметр dwPipeMode визначає режим роботи каналу і являє собою 

логічну суму констант із трьох різних груп. Константи в межах групи є 

взаємовиключними значеннями цього параметра.  

PIPE_TYPE_BYTE або PIPE_TYPE_MESSAGE – указують, відповідно, 

чи повинні дані записуватися в канал як потік байтів або як повідомлення. 
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Даний параметр повинен бути однаковий для всіх реалізацій каналу. За 

замовчуванням використовується PIPE_TYPE_BYTE. 

PIPE_READMODE_BYTE або PIPE_READMODE_MESSAGE – указують, 

відповідно, чи повинні дані зчитуватися як потік байтів або як повідомлення. 

Значення PIPE_READMODE_MESSAGE вимагає використання значення 

PIPE_TYPE_MESSAGE. За замовчуванням використовується 

PIPE_READMODE_BYTE. 

PIPE_WAIT або PIPE_NOWAIT – визначають, відповідно, буде або не 

буде працювати канал у блокуючому режимі.  В блокуючому режимі, потік 

виконуючий операцію вводу/виводу в каналі переводиться в стан очікування до 

завершення операцій. В не блокуючому режимі, якщо операція не може бути 

виконана негайно, то відповідна функція завершується з помилкою. За 

замовчуванням використовується  PIPE_WAIT. 

Параметр nMaxInstances визначає максимальну кількість реалізацій, які 

можуть бути створені для каналу. Можна вказувати тут значення від 1 до 

PIPE_UNLIMITED_INSTANCES. В останньому випадку максимальна кількість 

реалізацій обмежується тільки наявністю вільних системних ресурсів. 

Параметри nOutBufferSize й nInBufferSize визначають, відповідно, розмір 

буферів, використовуваних для запису в канал і читання з каналу. При 

необхідності система може використати буфери інших, у порівнянні із 

зазначеними, розмірів. 

Параметр nDefaultTimeOut визначає час очікування для реалізації каналу. 

Для всіх реалізацій необхідно вказувати однакове значення цього параметра. 

Через параметр lpPipeAttributes передається адреса змінною, що містить 

атрибути захисту для створюваного каналу.  

У випадку успіху функція CreateNamedPipe повертає ідентифікатор 

створеної реалізації каналу, який можна використовувати в операціях читання й 

запису, виконуваних за допомогою таких функцій, як ReadFile й WriteFile.  

При помилці функція CreateNamedPipe повертає значення 

INVALID_HANDLE_VALUE. 
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7.2.3.4 Функції підключення іменованих каналів 

7.1.3.4.1 Установка з'єднання з каналом з боку сервера 

Після того як серверний процес створив канал, він може перейти в режим 

з'єднання із клієнтським процесом. З'єднання з боку сервера виконується за 

допомогою функції ConnectNamedPipe. 

BOOL WINAPI ConnectNamedPipe( 

__in HANDLE hNamedPipe, // ідентифікатор іменованого каналу 

__inout_opt LPOVERLAPPED lpOverlapped); // адреса структури OVERLAPPED 

Через параметр hNamedPipe серверний процес передає цієї функції 

ідентифікатор каналу, отриманий від функції CreateNamedPipe. 

Параметр lpOverlapped використовується для організації асинхронного 

обміну даними через канал. Якщо використовуються тільки синхронні операції, 

то значення для цього параметра потрібно вказати NULL. Якщо параметр 

lpOverlapped установлений рівним NULL, то функція ConnectNamedPipe 

здійснює повернення відразу ж після встановлення з'єднання із клієнтом. 

Для каналу, створеного в синхронному блокуючому режимі, (з 

використанням константи PIPE_WAIT), функція ConnectNamedPipe переходить 

у стан очікування з'єднання із клієнтським процесом. 

Якщо канал створений у синхронному не блокуючому режимі, функція 

ConnectNamedPipe негайно повертає керування з кодом TRUE, якщо тільки 

клієнт був відключений від даної реалізації каналу й можливе підключення 

цього клієнта. У противному випадку повертається значення FALSE. 

Подальший аналіз необхідно виконувати за допомогою функції GetLastError. 

Ця функція може повернути значення ERROR_PIPE_LISTENING (якщо до 

сервера ще не підключений жоден клієнт), ERROR_PIPE_CONNECTED (якщо 

клієнт уже підключений) або ERROR_NO_DATA (якщо попередній клієнт 

відключився від сервера, але ще не завершив з'єднання). 
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Після повернення з функції ConnectNamedPipe сервер може виконувати 

читання запитів за допомогою функції ReadFile і запис відповідей за 

допомогою функції WriteFile. 

Якщо сервер працює з декількома клієнтськими процесами, то він може 

використати для цього кілька реалізацій каналу, причому ті самі реалізації 

можуть застосовуватися по черзі. 

Установивши канал із клієнтським процесом за допомогою функції 

ConnectNamedPipe, серверний процес може потім розірвати канал, викликавши 

для цього функцію BOOL WINAPI DisconnectNamedPipe(__in HANDLE 

hNamedPipe).  

Через параметр hNamedPipe функції передається ідентифікатор реалізації 

каналу, отриманий від функції CreateNamedPipe. 

У випадку успіху функція повертає значення TRUE, а при помилці –  

FALSE. Після успішного виклику функції реалізація каналу може бути знову 

використана для з'єднання з іншим клієнтським процесом. Якщо канал більше 

не потрібний, після відключення клієнтського процесу, серверний процес 

повинен закрити його ідентифікатор функцією CloseHandle. 

7.1.3.4.2 Установка з'єднання з каналом з боку клієнта 

Для з'єднання з каналом клієнтський процес використовує функцію 

CreateFile з параметром dwCreationDisposition рівним OPEN_EXISTING. 

Параметр lpFileName задається у вигляді UNC-імені згідно правил іменування 

каналів.  

У випадку успішного завершення функція CreateFile повертає 

ідентифікатор реалізації каналу. При помилці повертається значення 

INVALID_HANDLE_VALUE.   

Після успішного повернення з функції CreateFile клієнт може 

використовувати отриманий ідентифікатор для читання відповідей сервера за 

допомогою функції ReadFile і запису запитів за допомогою функції WriteFile. 
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Якщо канал більше не потрібний, клієнтський процес повинен закрйити 

його ідентифікатор функцією CloseHandle. 

Додаткові можливості при установці з'єднання клієнтові надає функція 

WaitNamedPipe. За допомогою функції WaitNamedPipe можна виконувати 

очікування моменту, коли реалізація каналу буде доступна для з'єднання: 

BOOL WINAPI WaitNamedPipe( 

__in LPCTSTR lpNamedPipeName, // адреса імені каналу 

__in DWORD nTimeOut);  // час очікування в мілісекундах 

  Через параметр lpNamedPipeName задається ім'я каналу, для якого 

виконується очікування готовності до з'єднання. Час очікування в мілісекундах 

задається через параметр nTimeOut. Крім чисельного значення в мілісекундах, у 

цьому параметрі можна вказати одну з наступних констант: 

NMPWAIT_WAIT_FOREVER – очікування виконується нескінченно довго 

NMPWAIT_USE_DEFAULT_WAIT – очікування виконується протягом 

періоду часу, зазначеного при виклику функції CreateNamedPipe. 

Якщо канал став доступний до закінчення періоду часу, заданого 

параметром nTimeOut, функція WaitNamedPipe повертає значення TRUE. У 

противному випадку повертається значення FALSE.  

Функція WaitNamedPipe не виконує з'єднання, а тільки надає інформацію 

про його можливість на момент завершення свого виклику. Для з'єднання з 

каналом клієнтський процес однаково використовую функцію CreateFile і вона 

однаково може завершитися з помилкою тому що за час, що минув від виклику 

WaitNamedPipe з кодом повернення TRUE до виклику CreateFile сервер може 

закрити ідентифікатор реалізації каналу або ця реалізація каналу може 

виявитися єдиної вільною й бути відкрита іншим клієнтом. Повернення TRUE 

функцією WaitNamedPipe означає тільки те, що на момент її виклику з боку 

сервера був виконаний не завершений виклик функції ConnectNamedPipe, і 

WaitNamedPipe не знімає змагань клієнтів за реалізацію каналу. 

Ще одним способом підключення клієнта до реалізації іменованого 

каналу є використання далі описаної функції CallNamedFile. 
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7.2.3.5 Функції транзакцій іменованих каналів 

Один зі сценаріїв взаємодії клієнтського процесу із серверним може 

полягати у виконанні послідовності наступних операцій: 

• Клієнт підключається до каналу за допомогою функції CreateFile; 

• Клієнт виконує операцію запису запиту серверу функцією WriteFile; 

• Клієнт виконує операцію читання відповіді сервера функцією ReadFile; 

• Клієнт відключається від каналу функцією CloseHandle. 

Таку послідовність викликів функцій можна розглядати як єдину 

клієнтську транзакцію, і Windows NT надає для каналів відповідну функцію.  

Функція CallNamedPipe дозволяє виконати розглянуту вище клієнтську 

транзакцію за один прийом, за умови що канал працює в режимі передачі 

повідомлень, за умови що клієнт посилає одне повідомлення серверу й у 

відповідь також одержує від сервера одне повідомлення. 

BOOL WINAPI CallNamedPipe( 

__in LPCTSTR lpNamedPipeName, // адреса імені каналу 

__in LPVOID lpInBuffer,  // адреса буфера для запису 

__in DWORD nInBufferSize,  // розмір буфера для запису 

__out LPVOID lpOutBuffer,  // адреса буфера для читання 

__in DWORD nOutBufferSize, // розмір буфера для читання 

__out LPDWORD lpBytesRead,  // адреса змінної для запису 

      // кількості прочитаних байт даних 

__in DWORD nTimeOut);  // час очікування в мілісекундах  

Параметр nTimeOut визначає проміжок часу, протягом якого функція 

CallNamedPipe буде очікувати доступності каналу. Функція CallNamedPipe 

виконується в синхронному режимі й тривалість періоду очікування nTirneOut 

стосується з'єднання, а не транзакції. Крім чисельного значення в мілісекундах, 

можна вказати в цьому параметрі одну з наступних констант. 

NMPWAIT_NOWAIT – очікування не виконується. Якщо канал не 

доступний, функція CallNamedPipe відразу повертає код помилки. 
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NMPWAIT_WAIT_FOREVER – очікування виконується нескінченно 

довго. 

NMPWAIT_USE_DEFAULT_WAIT – очікування виконується протягом 

періоду часу, зазначеного при виклику функції CreateNamedPipe. 

Інші параметри цієї функції аналогічні параметрам функцій 

CreateFile/ReadFile/WriteFile й є зовсім очевидними.  

У випадку успішного завершення функція CallNamedPipe повертає 

значення TRUE, а при помилці – FALSE. 

Може виникнути ситуація, при якій довжина повідомлення, отриманого 

від сервера, перевершує розмір буфера, передбаченого при виклику функції 

CallNamedPipe. У цьому випадку функція завершиться з помилкою, а функція 

GetLastError поверне значення ERROR_MORE_DATA. Не існує ніякого 

способу одержати через канал частину повідомлення, що залишилася, тому що 

перед поверненням керування функція CallNamedPipe закриває канал. 

Функція CallNamedPipe не вимагає утворення постійного з'єднання й 

перевагою такого способу є краще використання каналу за рахунок зниження 

накладних витрат системних ресурсів на один запит. Реалізація іменованого 

каналу є глобальним ресурсом, тому, коли клієнт розриває з'єднання із 

сервером, до нього може підключитися інший клієнт. Однак сценарій взаємодії 

клієнтського процесу із серверним може виглядати й у такий спосіб: 

• Клієнт відкриває реалізацію каналу, створюючи довгострокове з'єднання 

із сервером; 

• Клієнт періодично посилає серверу запити й очікує одержання від нього 

відповідей; 

• Клієнт закриває з'єднання. 

У цьому випадку як клієнтську транзакцію можна розглядати як 

послідовність викликів функцій WriteFile/ReadFile й Windows NT також надає 

для каналів повідомлень відповідну функцію: 

BOOL WINAPI TransactNamedPipe( 

__in HANDLE hNamedPipe, 
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__in LPVOID lpInBuffer, 

__in DWORD nInBufferSize, 

__out LPVOID lpOutBuffer, 

__in DWORD nOutBufferSize, 

__out LPDWORD lpBytesRead, 

__inout_opt LPOVERLAPPED lpOverlapped); 

На відміну від CallNamedPipe функція TransactNamedPipe приймає як 

параметр не ім'я, а ідентифікатор (hNamedPipe) попередньо відкритої CreateFile 

реалізації каналу. Функція дозволяє виконувати операції вводу/виводу в 

асинхронному режимі й для цього в параметрі lpOverlapped необхідно передати 

адресу екземпляра структури типу OVERLAPPED. Інші параметри цієї функції 

аналогічні параметрам функції CallNamedPipe й є зовсім очевидними. 

Клієнтський процес може виконувати обмін даними із сервером, 

викликаючи функцію TransactNamedPipe багато разів і при цьому не буде 

відбуватися багаторазового відкриття й закриття каналу.  

У випадку успішного завершення функція TransactNamedPipe повертає 

значення TRUE, а при помилці – FALSE. Код помилки можна одержати, 

викликавши функцію GetLastError. 

Якщо виникає ситуація, при якій довжина повідомлення, отриманого від 

сервера, перевершує розмір буфера, передбаченого при виклику, функція 

TransactNamedPipe завершиться з помилкою, а функція GetLastError поверне 

значення ERROR_MORE_DATA. Частину повідомлення, що залишилася, 

можна прочитати за допомогою ReadFile. 

7.2.3.6 Уособлення 

Іменовані канали дозволяють скористатися убудованими можливостями 

захисту Windows NT для керування доступом клієнтів. Windows NT підтримує 

так називане уособлення, що дозволяє серверу виконуватися в контексті 

безпеки клієнта. 

Зазвичай сервер іменованого каналу працює в контексті безпеки процесу, 

що його створив. Наприклад, якщо сервер іменованого каналу запущений 
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користувачем, що володіє привілеями адміністратора, цей користувач одержує 

доступ практично до будь-яких ресурсів Windows NT. Дана ситуація не 

безпечна, адже структура SECURITY_DESCRIPTOR, передана у функцію 

CreateNamedPipe, відкриває доступ до каналу будь-яким користувачам.  

Установивши з'єднання із клієнтом за допомогою функції 

ConnectNamedPipe, сервер може змусити свій потік виконуватися в контексті 

безпеки клієнта, викликавши API-функцію BOOL WINAPI 

ImpersonateNamedPipeClient( __in HANDLE hNamedPipe). 

Параметр hNamedPipe – це ідентифікатор реалізації іменованого каналу, 

повернутий функцією CreateNamedPipe. При виклику функції 

ImpersonateNamedPipeClent операційна система міняє контекст безпеки сервера 

на контекст безпеки клієнта. У результаті при звертанні до різних ресурсів 

(наприклад, файлам) сервер буде використовувати права доступу клієнта. Це 

дозволяє зберегти керування доступом до ресурсів, незалежно від того, хто 

запустив серверний додаток. Завершивши сеанс зв'язку, сервер повинен 

викликати функцію BOOL RevertToSelf(VOID), щоб повернутися до первісного 

контексту безпеки. 

Використання анонімних каналів для організації взаємодії двох процесів 

демонструє наступний приклад. 

Приклад 12 Організацію взаємодії між процесами з використанням 

іменованих каналів продемонструємо на прикладі двох консольних додатків 

PipeServer.exe (сервер) і PipeClient.exe (клієнт). 

Сервер створює іменований канал і переходить у режим очікування 

підключення до нього клієнта. Після старту клієнт відкриває канал і в циклі до 

натискання клавіші Enter передає через нього команди, що вводяться 

користувачем з клавіатури, для виконання їх сервером. Команди являють собою 

рядки символів, які сервер обробляє у такий спосіб:  

• date – одержує поточну системну дату, переводить її в символьний вигляд і 

відправляє через канал назад клієнтові 
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• time – одержує поточний системний час, переводить його в символьний 

вигляд і відправляє через канал назад клієнтові 

• exit – відправляє через канал клієнтові текстове повідомлення «exit» і 

завершує свою роботу. Прийнятий клієнтом з каналу рядок «exit» означає 

й для нього завершення роботи. 

• Будь-який рядок, що не збігається з вищеперерахованими – відправляє 

через канал клієнтові текстове повідомлення «Bad command». 

Клієнт після передачі команди в канал читає з нього відповідь, отриману 

від сервера і виводить її на свою консоль. Канал створюється в режимі, що 

блокує. Введення/виведення виконується в синхронному режимі і для 

упорядковування обміну ніяких додаткових засобів не використовується. 

; Файл interface.inc 

include windows.inc 

include user32.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac  

includelib  user32.lib 

includelib  kernel32.lib 

includelib  masm32.lib 

Main      PROTO 

.data 

szPipeName  BYTE "\\.\\pipe\\$NamedPipe$",0 

.data? 

hPipe          HANDLE ? 

nSendReciveBytes DWORD ? 

InputBuffer  BYTE 512 dup (?) 

OutputBuffer        BYTE 512 dup (?) 

 

; Файл PipeServer.Inc 

.data? 

DateTime   SYSTEMTIME <> 
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; Файл PipeServer.Asm 

.686 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include ..\interface.inc 

include PipeServer.inc 

.code 

start:invoke Main 

 invoke ExitProcess,0 

Main proc 

invoke AllocConsole 

invoke ClearScreen 

invoke CreateNamedPipe, ADDR szPipeName,\ 

  PIPE_ACCESS_DUPLEX,\ 

PIPE_TYPE_MESSAGE OR PIPE_WAIT,\ 

  PIPE_UNLIMITED_INSTANCES,\ 

  LENGTHOF InputBuffer,\ 

LENGTHOF OutputBuffer,\ 

NULL, NULL 

.if eax==INVALID_HANDLE_VALUE 

 invoke StdOut, $CTA0("Cannot create pipe") 

     ret 

.elseif  

 mov hPipe,eax 

.endif 

invoke StdOut, $CTA0("Connection . . .") 

invoke ConnectNamedPipe,hPipe,NULL 

invoke locate,11,0 

invoke StdOut, $CTA0("successful") 

invoke locate,0,2 

lea esi,InputBuffer 

lea edi,OutputBuffer 
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.while (TRUE) 

 invoke ReadFile,hPipe,esi,LENGTHOF InputBuffer,\ 

    ADDR nSendReciveBytes, NULL 

   or dword ptr [esi],20202020h   ; 

 invoke StdOut,esi 

 .break .if dword ptr [esi]==74697865h  

 mov ebx,edi  

 .if dword ptr [esi]==65746164h    

    invoke GetLocalTime,ADDR DateTime 

      movzx ecx,DateTime.wDay 

      invoke dwtoa,ecx,ebx 

      invoke lstrlen,ebx 

      mov byte ptr [ebx+eax],"/" 

      lea ebx,[ebx+eax+1] 

      movzx ecx,DateTime.wMonth 

      invoke dwtoa,ecx,ebx 

      invoke lstrlen,ebx 

      mov byte ptr [ebx+eax],"/" 

      lea ebx,[ebx+eax+1] 

      movzx ecx,DateTime.wYear 

      invoke dwtoa,ecx,ebx 

      invoke lstrlen,ebx 

      mov dword ptr [ebx+eax],0D0Ah 

      invoke WriteFile,hPipe,edi, LENGTHOF OutputBuffer,\ 

   ADDR nSendReciveBytes, NULL 

 .elseif dword ptr [esi]==656D6974h 

  invoke GetLocalTime,ADDR DateTime 

  movzx ecx,DateTime.wHour 

  invoke dwtoa,ecx,ebx 

  invoke lstrlen,ebx 

  mov byte ptr [ebx+eax],":" 

  lea ebx,[ebx+eax+1] 

  movzx ecx,DateTime.wMinute 
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  invoke dwtoa,ecx,ebx 

  invoke lstrlen,ebx 

  mov byte ptr [ebx+eax],":" 

  lea ebx,[ebx+eax+1] 

  movzx ecx,DateTime.wSecond 

  invoke dwtoa,ecx,ebx 

  invoke lstrlen,ebx 

  mov dword ptr [ebx+eax],0D0Ah 

  invoke WriteFile,hPipe,edi, LENGTHOF OutputBuffer,\ 

   ADDR nSendReciveBytes, NULL 

 .else  

  invoke WriteFile,hPipe, $CTA0("Bad command\n"), 14,\ 

   ADDR nSendReciveBytes, NULL  

.endif 

.endw 

invoke WriteFile,hPipe,$CTA0("exit\n"), 6,\ 

 ADDR nSendReciveBytes, NULL 

invoke CloseHandle, hPipe 

ret 

Main endp 

end start 

 

 

 

 

; Файл PipeClient.Asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include ..\interface.inc 

.code 

start: invoke Main 

 invoke ExitProcess,0 
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Main proc 

invoke AllocConsole 

invoke ClearScreen 

invoke StdOut, $CTA0("Connection . . . ") 

invoke CreateFile, ADDR szPipeName,\ 

GENERIC_READ OR GENERIC_WRITE,\ 

  0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL 

.if eax==INVALID_HANDLE_VALUE 

 invoke StdOut, $CTA0("Cannot create pipe") 

 ret 

.else  

 mov hPipe,eax 

.endif 

invoke locate,11,0 

invoke StdOut, $CTA0("successful") 

invoke locate,0,2 

lea esi,InputBuffer 

lea edi,OutputBuffer 

.while (TRUE) 

 mov ebx,edi 

 invoke StdOut,$CTA0("\nCommand$ ") 

 invoke StdIn,edi,LENGTHOF OutputBuffer 

 mov al,0Dh 

 mov ecx,LENGTHOF OutputBuffer 

 push edi 

 repne scasb 

 mov byte ptr [edi+1],0h 

 sub edi,ebx 

 lea ebx,[edi+2] 

 pop edi 

 invoke WriteFile,hPipe, edi, ebx,\ 

ADDR nSendReciveBytes, NULL 

 invoke ReadFile,hPipe,esi,\ 
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   LENGTHOF InputBuffer,\ 

ADDR nSendReciveBytes, NULL 

 invoke StdOut, esi 

.break  .if dword ptr [esi]==74697865h 

.endw 

invoke CloseHandle, hPipe 

ret 

Main endp 

end start 

Серед декількох можливих стратегій організації обслуговування 

множинних реалізацій каналу найбільш простою у програмуванні й 

розповсюдженою є багато потокова модель, яку демонструє наступний 

приклад. 

Приклад 13 Консольний додаток MultiPipeServer.exe серверного процесу 

створює пул із трьох потоків. Кожний з потоків пула створює одну з реалізацій 

іменованого каналу для передачі повідомлень у синхронному режимі й 

переходить у режим очікування підключення клієнта. Після підключення 

клієнта, потік читає передані їм по каналі повідомлення й виводить на консоль 

процесу доти поки не одержить по каналі рядок, що починається з «exit».  

 Первинний потік серверного процесу, створюючи пул із трьох потоків, 

зберігає отримані ідентифікатори потоків пула в масиві, що потім використає 

для очікування завершення кожного з потоків пула за допомогою функції 

WaitForMultipleObjects. Одержавши код повернення WaitForMultipleObjects 

первинний потік визначає який з потоків пула завершився й відразу створює 

замість нього новий, розміщаючи його ідентифікатор на вакантне місце в 

масиві. 

Консольний додаток MultiPipeClient.exe клієнтського процесу відкриває 

реалізацію каналу, і використовує отриманий ідентифікатор для передачі 

повідомлень, що вводяться користувачем з клавіатури. При уведенні рядка, шо 

починається з «exit» клієнт після його передачі в канал завершує свою роботу. 

;Файл interface.inc 
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include windows.inc 

include kernel32.inc 

include masm32.inc 

include user32.inc 

include C:\MASM32\MACROS\strings.mac 

includelib kernel32.lib 

includelib masm32.lib 

includelib user32.lib 

Main      PROTO 

.data 

pszPipeName db "\\.\Pipe\MultiThreadsServerNamedPipe",0 

 

;Файл MultiPipeServer.Inc 

include ..\interface.inc 

.data? 

ThreadHandleArray  HANDLE 3 dup (?) 

ThreadIDArray   DWORD 3 dup (?) 

 

;Файл MultiPipeServer.Asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap :none 

include MultiPipeServer.inc 

.code 

start: 

  invoke Main 

  invoke ExitProcess,0 

Main proc 

invoke ClearScreen 

xor esi,esi 

.while esi<3 

lea edi,NamedPipeThread 

invoke CreateThread,0,0,edi,0,0,ADDR ThreadIDArray[esi*4] 
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.if eax!=0 

 mov ThreadHandleArray[esi*4],eax 

 inc esi 

.else 

 ret 

.endif 

.endw  

.while (TRUE) 

invoke WaitForMultipleObjects,3,ADDR ThreadHandleArray,FALSE,INFINITE 

sub eax,WAIT_OBJECT_0 

mov ebx,eax 

invoke CreateThread,0,0,edi,0,0,ADDR ThreadIDArray[ebx*4] 

.if eax!=0 

 mov ThreadHandleArray[ebx*4],eax 

.endif 

invoke Sleep,3000 

.endw 

ret 

Main endp 

 

NamedPipeThread proc 

LOCAL hNamedPipe:HANDLE 

LOCAL InputBuffer[512]:BYTE 

LOCAL OutputBuffer[512]:BYTE 

LOCAL NumberOfBytesRead:DWORD 

 

invoke CreateNamedPipe,ADDR pszPipeName,\ 

 PIPE_ACCESS_INBOUND,\ 

 PIPE_TYPE_MESSAGE OR PIPE_WAIT,\ 

 PIPE_UNLIMITED_INSTANCES,\ 

 LENGTHOF InputBuffer,LENGTHOF OutputBuffer,0,0 

.if eax==INVALID_HANDLE_VALUE 

 invoke StdOut,$CTA0("Cannot create pipe") 
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.endif 

mov  hNamedPipe,eax 

invoke ConnectNamedPipe,hNamedPipe,NULL 

.if eax==0 

 invoke StdOut,$CTA0("ConnectNamedPipe Error") 

 invoke CloseHandle,hNamedPipe 

 invoke ExitThread,-1 

.endif 

.while (TRUE) 

invoke ReadFile,hNamedPipe,Addr InputBuffer,LENGTHOF InputBuffer,\ 

 ADDR NumberOfBytesRead, NULL 

invoke StdOut,Addr InputBuffer 

or dword ptr InputBuffer,20202020h 

.break .if dword ptr InputBuffer==74697865h 

.endw 

invoke ExitThread,0 

ret 

NamedPipeThread endp 

end start 

 

;Файл MultiPipeClient.Inc 

include ..\interface.inc 

 

 

 

;Файл MultiPipeClient.Asm 

.386 

.model flat, stdcall 

option casemap:none 

include MultiPipeClient.Inc 

.code 

start: 
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      invoke Main 

      invoke ExitProcess,0 

Main proc 

LOCAL hNamedPipe:HANDLE 

LOCAL OutputBuffer[512]:BYTE 

LOCAL NumberOfBytesWrite:DWORD 

invoke ClearScreen 

invoke CreateFile, ADDR pszPipeName,\ 

  GENERIC_WRITE,\ 

  0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL 

.if eax==INVALID_HANDLE_VALUE 

 invoke GetLastError 

 invoke StdOut, $CTA0("Cannot open pipe") 

 ret 

.else  

 mov hNamedPipe,eax 

.endif 

lea edi,OutputBuffer 

.while (TRUE) 

 invoke StdOut,$CTA0("$ ") 

 invoke StdIn,edi,LENGTHOF OutputBuffer 

 invoke lstrlen,edi 

 lea ebx,[eax+1] 

 invoke WriteFile,hNamedPipe, edi,\ 

  ebx, ADDR NumberOfBytesWrite,NULL 

 or dword ptr [edi],20202020h 

 .break .if dword ptr [edi]==74697865h 

 invoke RtlFillMemory,edi,LENGTHOF OutputBuffer,0 

.endw 

invoke CloseHandle, hNamedPipe 

ret 

Main endp 

end start 
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