
МІКРОПРОЦЕСОРНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

Кейс підсумкового поточного контролю знань. 

 

 

1. Інформаційні системи, класифікація, приклади застосування.  

2. Види інтелектуальних інформаційних систем 

3. Структура комп’ютерних інформаційних систем (ІС).. 

4. База даних як основа інформаційних систем. 

5. Особливості задач, що розв’язуються в комп’ютерних ІС. 

6. Ознаки класифікації задач обробки даних в комп’ютерній ІС 

7. Фізична модель бази даних. 

8. Логічна модель бази даних. 

9. Системи управління базами даних. 

10. Сучасні моделі баз даних, класифікація, порівняльна 

характеристика та перспективи їх подальшого розвитку. 

11. Принцип складання структурної схеми мікроЕОМ. 

12. Функції органів управління і індикації мікроЕОМ «Мікролаб». 

13. Режими роботи мікроЕОМ «Мікролаб». 

14. Порядок запису програми в пам'ять мікроЕОМ «Мікролаб» і 

запуск її на виконання. 

15. Призначення і основні характеристики даних, адреси і 

управління. 

16. Призначення функціональних частин мікроЕОМ. 

17. Способи адресації, які застосовуються мікроЕОМ «Мікролаб». 

18. Типи команд по функціональному призначенню. 

19. Апаратні і програмні засоби мікропроцесорних систем, що 

реалізують тимчасові затримки сигналів. 

20. Організація програмної затримки. 

21. Визначення найбільшого (найменшого) числа з масиву. 

22. Маскування стану розрядів. 

23. Призначення порту введення / виведення. 



24. Апаратні засоби реалізації арифметичних операцій. 

25. Структура порту введення / виведення мікроЕОМ «Мікролаб». 

26. Призначення флагового регістра. 

27. Застосування курсорів при обробці даних. 

28. Апаратні і програмні засоби реалізації логічних операцій і 

програмної реалізації рахунку подій в мікроЕОМ «Мікролаб». 

29. Роль флагового регістра при виконанні арифметичних операцій. 

30. Алгоритм логічного додавання двох чисел. 

31. Програма маскування сьомого біта. 

32. Алгоритм рахунку подій. 

33. Таблиці істинності основних логічних функцій і вкажіть, які 

команди в мікроЕОМ «Мікролаб» їх реалізують. 

34. Необхідність застосування тимчасових затримок при управлінні 

технологічними процесами. 

35. Команди програмування інтерфейсу мікроЕОМ «Мікролаб». 

36. Вивчення принципів збору та обробки інформації. 

37. Вивчення принципів виконання арифметичних операцій. 

38. Вивчення принципів виконання логічних операцій і рахунку 

числа подій. 

39. Дослідження методів формування тимчасових затримок. 

40. Дослідження команд введення і виведення інформації. 

41. Принципи складання програми для виконання арифметичних 

операцій 

42. Принципи складання програми для виконання логічних операцій 

43. Принципи складання програми для виконання операції 

множення й розподілу 

44. Методи проектування мікропроцесорних систем на основі 

мікроконтролерів. 

45. Програмування мікропроцесорного контролера з використанням 

технологічних мов програмування. 


