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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології 

розподілених систем та паралельних обчислень» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 122 – 

«Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Інформаційні управляючі 

системи та технології». 

Метою навчальної дисципліни «Технології розподілених систем та 

паралельних обчислень» є вивчення концепцій, підходів та методів планування, 

алгоритмізації та реалізації розподілених і паралельних обчислень на 

спеціалізованих розподілених апаратних і мережних засобах. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Технології розподілених 

систем та паралельних обчислень» є надати студенту теоретичний матеріал та 

практичні навички ефективного використання методів і алгоритмів що 

дозволяють розв’язувати складні та багаторозмірні обчислювальні задачі за 

допомогою спеціалізованих розподілених апаратних і мережних засобів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 принципи організації паралельних обчислень з використанням наявних 

технологій; 

 базові алгоритми паралельних обчислень; 

 базові складові Grig і ресурси. Програмне Grig-забезпечення; 

 паралельні перетворення арифметичних  виразів; 

 паралельні методи розв’язання систем лінійних і нелінійних рівнянь; 

 побудову паралельних обчислювальних систем; 

уміти: 

 програмувати паралельні обчислення на неоднорідних мережах 

комп’ютерів; 

 використовувати Grig-портал для доступу користувачів до ресурсів і 

прикладних програм Grig. 
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Підготовка до виконання лабораторних робіт 

Підготовка до кожної лабораторної роботи проводиться студентом 

самостійно. Студент повинен ознайомитися з теоретичними відомостями й 

порядком виконання роботи. За допомогою конспекту лекцій і додаткової 

літератури необхідно опрацювати певні теми й відповісти на контрольні 

питання, наведені в лабораторній роботі. 

Під час виконання роботи необхідно виконати всі завдання, які наведені у 

відповідному пункті, та самостійно виконати завдання згідно зі своїм варіантом. 

По завершенню роботи необхідно оформити звіт. Для захисту роботи необхідно 

виконати додаткове завдання, яке визначає викладач. 

Лабораторна робота захищається при індивідуальній бесіді студента з 

викладачем. Під час захисту необхідно відповідати на контрольні питання й 

уміти пояснювати та коментувати хід виконання лабораторної роботи. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синіми чи фіолетовими) чи пастою на аркушах білого папера 

форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. Рисунки і таблиці великого розміру допускається 

виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці допускається не 

більш ніж три виправлення, зроблені охайно і розбірливо (припускається 

застосування коректора). 

Звіт має включати титульну сторінку, і звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт, що включає: 

 титульний лист (додаток А); 

 мета роботи; 

 постановка задачі; 

 опис програми; 

 відповіді на контрольні питання; 

 висновки. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Синхронізація паралельних обчислень 

Мета роботи: Вивчити методи синхронізації і взаємодії процесів у 

мультипрограмних ОС на прикладі багатопотокових додатків середовища 

Delphi і C++ Builder.  

Короткі теоретичні відомості 

Мультипрограмні операційні системи (Windows, Unix і ін.) надають 

додатку деякий інтервал години центрального процесора й у момент, коли 

додаток переходити до чекання чи повідомлень звільняє процесор, операційна 

система передає керування іншій задачі. У даній лабораторній роботі 

пропонується на базі засобів керування потоками середовища Delphi (C++ 

Builder) вивчити механізми синхронізації і керування процесами. 

Поняття потоку. Потоки — це об'єкти, що одержують час процесора. 

Час процесора виділяється квантами (близько 19 мс). Квант часу — це інтервал, 

наявний у розпорядженні потоку доти, поки час не буде передано в 

розпорядження іншого потоку. Кванти виділяються не програмам чи процесам, 

а породженим ними потокам. Як мінімум, кожен процес має хоча б один 

(головний) потік, алі операційні системи Windows 95 і Windows NT дозволяють 

запустити в рамках процесу скільки завгодно потоків. 

Існують два головних типи потоків — асиметричні і симетричні. 

Асиметричні потоки (asymmetric threads) — це потоки, що вирішують різні 

задачі і, як правило, не поділяючі спільні ресурси. Один з таких потоків 

відповідає за печатку; іншої обробляє повідомлення від клавіатури і миші; 

третій завідує автоматичним збереженням документа користувача.Симетричні 

потоки (symmetric threads) виконують ту саму роботу, розділяють одні ресурси і 

виконують один код [2].  

Типові помилки при використанні потоків. Як і при використанні 

інших сильнодіючих засобів, у відношенні потоків ви повинні дотримувати 
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визначені правила безпеки. Дві типові проблеми, з якими програміст може 

зштовхнутися при роботі з потоками, — це гонки (race conditions) і тупики 

(deadlocks). 

Гонки. Ситуація гонок виникає, коли два чи більш потоки намагаються 

одержати доступ до загального ресурсу і змінити його стан. Розглянемо 

наступний приклад. Нехай Потік 1 формує випадкові числа і поміщає їх у 

буфер з bufsize елементів по наступному алгоритму: 

if BufCount<BufSize then 

begin 

BufCount:=BufCount+1; //Збільшення числа елементів 

Buf[BufCount]:=Random(100); 

end; 

Потік 2 витягає числа з буфера і знаходить їхню торбу: 

if BufCount>0 then 

begin 

sum:=sum+Buf[1]; 

for j:=1 to BufCount-1 do //Зрушення буфера на 1 елемент уліво 

Buf[j]:=Buf[j+1]; 

BufCount:=BufCount-1; //Зменшення числа елементів 

end; 

Нехай число елементів буфера дорівнює 5. Потік 2 витягає 1-й елемент, 

додає його до суми і виконує зрушення чотирьох елементів, що залишилися. 

Після цей квант години, виділеного потоку закінчується. Реальне число 

елементів буфера – 4, п'ятий осередок вільний. Значення перемінної BufCount 

потоком 2 не змінено, у зв'язку з цим при передачі керування потоку 1 нове 

значення буде записано не в 5-ю осередок, а 6-ю, що приведе до помилки при 

обчисленні суми. Така ситуація називається гонкою і для її рішення 

використовуються засоби синхронізації потоків: критичні секції і семафори. 

Тупики. Тупики мають місце, коли потік очікує ресурс, що в даний 

момент належить іншому потоку. Розглянемо приклад: Потік 1 захоплює об'єкт 
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А и, для того, щоб продовжувати роботу, чекає можливості захопити об'єкт Б. У 

тієї ж година Потік 2 захоплює Об'єкт Б и чекає можливості захопити Об'єкт А. 

Розвиток цього сценарію заблокує обидва потоки; жоден з їх не буде 

виповнюватися. Виникнення як ситуацій гонок, так і тупиків можна уникнути, 

якщо використовувати засобу синхронізації потоків. 

Клас Tthread. Delphi представляє програмісту повний доступ до 

можливостей програмування інтерфейсу Win32. Клас TThread надає 

розроблювачу доступ до програмування потоків, забезпечуючи гарантію 

сумісності з бібліотекою візуальних компонентів VCL. Без використання класу 

TThread під година викликів VCL можуть виникнути ситуації гонок. 

Потрібно усвідомлювати, що з погляду операційної системи, потік — це її 

об'єкт. При створенні він одержує дескриптор і відслідковується ОС. Об'єкт 

класу TThread — це конструкція Delphi, що відповідає потоку ОС. Цей об'єкт 

VCL створюється до реального виникнення потоку системі і знищується після 

його зникнення. 

Вивчення класу TThread почнемо з конструктора: 

constructor Create(CreateSuspended: Boolean); 

Як аргумент він одержує параметр CreateSuspended. Якщо його значення 

дорівнює True, знову створений потік не починає виконуватися доти, поки не 

буде зроблений виклик методу Resume. У випадку, якщо CreateSuspended має 

значення False, потік починає виконання і конструктор завершується. 

destructor Destroy; override; 

Деструктор Destroy викликається, коли необхідність у створеному потоці 

відпадає. Деструктор завершує його і вивільняє всі ресурси, зв'язані з об'єктом 

TThread. 

procedure Resume; 

Метод Resume класу TThread викликається, коли потік відновляється після 

зупинки, чи якщо він був створений з параметром createsuspended, рівним True. 

procedure Suspend; 

Виклик методу suspend припиняє потік з можливістю запуску згодом. 
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Метод suspend припиняє поза залежністю від коду, що виконується потоком у 

даний момент; виконання продовжується з точці зупинки. 

property Suspended: Boolean; 

Властивість suspended дозволяє програмісту визначити, чи не припинений 

потік. За допомогою цієї властивості можна також запускати і зупиняти потік. 

Установивши suspended у True, ви одержите тієї ж результат, що і при виклику 

методу suspend — припинення. Навпаки, установка suspended у False відновляє 

виконання потоку, як і виклик методу Resume. 

function Terminate: Integer; 

Для залишкового завершення потоку (без наступного запуску) існує 

метод Terminate; він зупиняє потік і повертає керування процесу, що викликав, 

тільки після того, як це відбулося. Значення, що повертається функцією 

Terminate, відповідає стану потоку. Прикладами можливих станів є випадок 

нормального завершення і випадок, коли до моменту виклику Terminate потік 

уже завершився (чи був довершень з іншого потоку). Метод Terminate 

автоматично викликається і з деструктора об'єкта. У явному виді його, за 

рідкісним винятком, викликати не треба. 

Property Terminated: Boolean; 

Властивість Terminated дозволяє довідатися, чи відбувся уже виклик 

методу Terminate чи ні. 

Function WaitFor: Integer; 

Метод WaitFor призначений для синхронізації і дозволяє одному потоку 

дочекатися моменту, коли завершитися інший потік. Якщо ви усередині потоку 

FirstThread пишете код: Code := SecondThread.WaitFor. Це це означає, що потік 

FirstThread зупиняється до моменту завершення потоку SecondThread. Метод 

WaitFor повертає код завершення очікуваного потоку. 

property Handle: THandle read FHandle; 

property ThreadID: THandle read FThreadID; 

Властивості Handle і Threadi дають програмісту безпосередній доступ до 

потоку засобами API Win 32. Якщо розроблювач хоче звернутися до потоку і 
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керувати їм, минаючи можливості класу TThread, значення Handle і ThreadID 

можуть бути використані як аргументи функцій Win 32 API. Наприклад, якщо 

програміст хоче перед продовженням виконання додатка дочекатися 

завершення відразу декількох потоків, він повинний викликати функцію API 

waitForMuitipieObjects; для її виклику необхідний масив дескрипторів потоків. 

property Priority: TThreadPriority; 

Властивість priority дозволяє запросити й установити пріоритет потоків. 

Пріоритет визначає, наскільки часто потік одержує година процесора. 

Природно, програміст захоче виділити головному потоку в додатку більший 

година, а потоку, наприклад, з фоновою перевіркою орфографії — менше. 

Припустимими значеннями пріоритету є tpidle, tpLowest, tpLower, tpNormal, 

tpHigher, tpHighest і tpTimeCritical. Будьте обережні, використовуючи 

пріоритети tpHighest і tpTimeCritical. Обоє смороду можуть уплинути на 

виконання додатка, а останній — і на всю операційну систему. 

procedure Synchronize(Method: TThreadMethod); 

Цей метод відноситься до секції protected, тобто може бути викликаний 

тільки з нащадків TThread. Delphi надає програмісту метод synchronize для 

безгрубного виклику методів VCL усередині потоків. Щоб уникнути ситуацій 

гонок, метод Synchronize дає гарантію, що до шкірного об'єкта VCL одночасно 

має доступ тільки один потік. Аргумент, переданий у метод synchronize, — це 

ім'я методу, що робить звертання до VCL; виклик synchronize з цим параметром 

— це ті ж, що і виклик самого методу. Такий метод (класу TThreadMethod) не 

повинний мати ніяких параметрів і не повинний повертати ніяких значень. До 

приклада, в основній формі додатка потрібно передбачити функцію 

procedure TMainFom.SyncShowMessage; 

begin  

ShowMessage(IntToStr(Listi.Count)) ; 

//інші звертання до VCL 

end; 

a у потоці для показу повідомлення писати не 



 12 

ShowMessage(IntToStr(List1.Count)) ; 

А тільки так: 

Synchronize(MainFonn.SyncShowMessage); 

Роблячи бу-яку звертання до об'єкта VCL з потоку, переконаєтеся, що при 

цьому використовується метод Synchronize; у противному випадку результати 

можуть виявитися непередбаченими. 

Procedure Execute; virtual; abstract; 

Це і є головний метод об'єкта TThread. У його тілі повинний міститися 

код, що і являє собою власне потік. Метод Execute класу tThread оголошений як 

абстрактний. 

Перевизначаючи метод Execute, мі можемо тім самим закладати в новий 

потоковий клас ті, що буде виконуватися при його запуску. Якщо потік був 

створений з аргументом CreateSuspended, рівним False, те метод Execute 

виконується негайно, у противному випадку Execute виконується після виклику 

методу Resume. 

Якщо потік розрахований на однократне виконання яких-небудь дій, те 

ніякого спеціального коду завершення для нього писати не треба. Після 

виконання методу Execute буде викликаний деструктор, що зробить вусі 

необхідне. 

Якщо ж у потоці буде виконуватися якийсь цикл, і потік повинний 

завершитися разом з додатком, те умови закінчення циклу повинні бути 

приблизно такими: 

procedure TMyThread.Execute; 

begin 

repeat 

DoSomething; 

Until CancelCondition or Terminated; 

End; 

отут CancelCondition — ваша особиста умова завершення потоку 

(вичерпання даних, надходження на вхід того чи іншого символу і т.п.), 
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властивість Terminated говорити про завершення потоку ззовні (швидше за всі, 

завершується його процес, що породивши,). 

З завершенням потоку треба бути дуже уважним, — якщо він зациклився 

і не реагує на сигнали завершення, те зависне весь додаток. 

property ReturnValue: Integer; 

Властивість ReturnValue дозволяє довідатися й установити значення, що 

повертається потоком по його завершенні. Ця величина цілком визначається 

користувачем. За замовчуванням потік повертає нуль, алі якщо програміст 

захоче повернути іншу величину, ті проста переустановка властивості 

ReturnValue усередині потоку дозволити одержати цю інформацію іншим 

потокам.  

Засоби синхронізації потоків. Найпростіше говорити про синхронізацію, 

якщо створюваний потік не взаємодіє з ресурсами інших потоків і не 

звертається до VCL. Припустимо, у вас на комп'ютері кілька процесорів, і ви 

хочете розпаралелити обчислення. Тоді цілком доречний наступний код: 

MyCompThread := TComputationThread.Create( False ); 

//поки потік вважає, можна виконати частина роботи  

DoSomeWork; 

//а тепер чекаємо завершення потоку  

MyCompThread.WaitFor; 

Приведено схему зовсім неприпустима, якщо під година своєї роботи 

потік MyCompThread звертається до VCL за допомогою методу synchronize. У 

цьому випадку потік чекає головний потік для звертання до VCL, а тієї, у свою 

чергу, його, що приводити до ситуації, що називається «тупик». 

Щоб уникнути тупика слід використовувати програмний інтерфейс 

Win32. Він надає багатий набір інструментів, що можуть знадобитися для 

організації спільної роботи потоків. 

Головні поняття для розуміння механізмів синхронізації — функції 

чекання й об'єкти чекання. У API передбачений ряд функцій, що дозволяють 

призупинити виконання потоку, що викликав цю функцію, аж до того 
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моменту, як буде змінений стан якогось об'єкта, називаного об'єктом чекання. 

(Під цим терміном отут розуміється не об'єкт Delphi, а об'єкт операційної 

системи.) Найпростіша з цих функцій WaitForSingleObject — призначена для 

чекання одного об'єкта. 

До можливих варіантів відносяться чотири об'єкти, розроблених 

спеціально для синхронізації: подія (event), взаємне виключення (mutex), 

семафор (semaphore) і таймер (timer). До них може бути додана критична секція 

(critical section). Крім їх, можна чекати й інших об'єктів, дескриптор яких 

використовується в основному для інших цілей, алі може застосовуватися і для 

чекання. До них відносяться: процес, потік, оповіщення про зміну у файловій 

системі (change notification) і консольне введення. 

Перераховані вище засобу синхронізації в основному інкапсульовані до 

складу класів Delphi. У програміста є дві альтернативи. З одному боку, до 

складу бібліотеки VCL включень модуль SYNCOBJS.PAS, що містить класи 

для події (TEvent) і критичної секції (TCriticalSection). З іншої, з Delphi 

поставляється відмінний приклад IPCDEMOS, що ілюструє проблеми взаємодії 

процесів і містить модуль IPCTHRD.PAS з аналогічними класами — для тієї ж 

події, взаємного виключення (TMutex), а також спільно використовуваної 

пам'яті (TSharedMem). 

Взаємні виключення. Об'єкт типу взаємне виключення (Mutex) дозволяє 

тільки одному потоку тепер володіти ім. Якщо продовжувати аналогії, ті цей 

об'єкт можна порівняти з естафетною паличкою. 

Клас, що інкапсулює взаємне виключення — TMutex знаходиться в 

модулі IPCTHRD.PAS (приклад IPCDEMOS). Конструктор: 

constructor Create(const Name: string); 

задає ім'я створюваного об'єкта. Спочатку він не належить нікому. (Алі 

функція API createMutex, викликувана в ньому, дозволяє передати створений 

об'єкт тому потоку, у якому це відбулося.) Далі метод: 

function Get(TimeOut: Integer): Boolean; 

робить спробу протягом Timeout мілісекунд заволодіти об'єктом (у цьому 
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випадку результат дорівнює True). Якщо об'єкт більш не потрібний, варто 

викликати метод: 

function Release: Boolean; 

Програміст може використовувати взаємне виключення, щоб уникнути 

зчитування і запису загальної пам'яті декількома потоками одночасно. 

Критична секція. Працюючи в Delphi, програміст може також 

використовувати об'єкт типу критична секція (critical section). Критичні секції 

подібні взаємним виключенням по суті, однак між ними існують дві головних 

відмінності: 

 взаємні виключення можуть бути спільно використані потоками в 

різних процесах; 

 якщо критична секція належить іншому потоку, що очікує потік 

блокується аж до звільнення критичної секції. На відміну від цього, взаємне 

виключення дозволяє продовження після закінчення тайм-ауту. 

Критичні секції і взаємні виключення дуже схожі. На перший погляд, 

виграш від використання критичної секції замість взаємного виключення не 

очевидний. Критичні секції, однак, більш ефективні, чим взаємні виключення, 

тому що використовують менше системних ресурсів. Взаємні виключення 

можуть бути встановлені на визначений інтервал години, після закінчення 

якого виконання продовжується; критична секція завжди чекає стільки, скільки 

буде потрібно. 

Візьмемо клас TCriticaisection (модуль SYNCOBJS.PAS). Логіка 

використання його проста — "тримати і не пускати". У багатопотоковому 

додатку створюється і ініциалізується загальна для всіх потоків критична 

секція. Коли один з потоків досягає критично важливої ділянки коду він 

намагається захопити секцію викликом методу Enter: 

MySection.Enter; 

try 

DoSomethingCritical ; 

finally 
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MySection.Leave; 

end; 

Коли інші потоки доходять до оператора захоплення секції і виявляють, 

що вона вже захоплена, смороду припиняються аж до звільнення секції першим 

потоком шляхом виклику методу Leave. Зверніть увагу, що виклик Leave 

поміщений у конструкцію try. .finally — отут потрібно підвищена надійність. 

Критичні секції є системними об'єктами і підлягають обов'язковому звільненню 

— утім, як і інші розглянуті отут об'єкти. 

Приклад створення багатопотокового додатка в Delphi 

Розглянемо приклад програми, що містить у собі два потоки. Перший 

генерує випадкові числа і поміщає їх у буфер з BufSize елементів, а другий – 

знаходить їхню торбу (рис 3.1). Результат виводиться у вікно редактора TEdit. 

Рис. 3.1 – Схема обчислювального процесу 

 

Екранна форма для додатка представлена на рис 3.2. 

Визначимо типи даних для потоків Thr1 і Thr2: 

TThr1 = class(TThread) 

private 

{ Private declarations } 

protected 

procedure Execute; override; 

end; 

TThr2 = class(TThread) 

private 

{ Private declarations } 
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protected 

procedure Execute; override; 

end; 

і наступні глобальні змінні: 

Thr1 : TThr1; // перший потік 

Thr2 : TThr2; // другий потік 

CS : TCriticalSection; //критична секція 

Buf : array[1..BufSize] of integer; //буфер 

BufCount : integer; //кількість елементів буфера 

Sum : Integer; //сума 

 

Рис. 3.2 – Екранна форма додатка 

 

Визначимо типи даних для потоків Thr1 і Thr2: 

Перший потік генерує випадкові числа і поміщає їх у буфер. При цьому 

необхідно стежити за тим, щоб буфер не переповнявся і захиститися від гонок. 

procedure TThr1.Execute; 

var i : integer; 

begin 

і:=0; 

while і<ExpCount do //Генеруємо 1000 чисел 

begin 

if BufCount<BufSize then //Перевіряємо заповнювання буфера 

begin 

Cs.Enter; //Вхід у кририческую секцію 

BufCount:=BufCount+1; //Збільшуємо число елементів 
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Buf[BufCount]:=Random(1000); // Генеруємо елемент 

inc(і); 

Cs.Leave; //Виходимо з критичної секції 

end; 

end; 

end; 

Другий потік витягає числа з буфера (якщо вони там є) і знаходить їхню 

суму. При завершенні обчислень результат виводиться в TEdit. 

procedure TThr2.Execute; 

var i,j : integer; 

begin 

і:=0; 

while і<ExpCount do //Підсумовуємо ExpCount чисел 

begin 

if BufCount>0 then //Якщо в буфері щось є 

begin 

Cs.Enter; //Входимо в критичну область 

sum:=sum+Buf[1]; //Підсумовуємо 

for j:=1 to BufCount-1 do Buf[j]:=Buf[j+1]; //Зрушення буфера 

BufCount:=BufCount-1; //Зменшуємо число елементів на 1 

inc(і); 

Cs.Leave; //Виходимо з критичної області 

end; 

end; 

Synchronize(Form1.Showres); //Висновок результату – використовуємо  

//метод Synchronize 

end; 

Реакція на кнопку «Старт»: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 
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Edit1.Text:='0'; Thr1:=TThr1.Create(True); //Створюємо потоки 

Thr2:=TThr2.Create(True); 

Thr1.FreeOnTerminate:=True; Thr2.FreeOnTerminate:=True; 

BufCount:=0; Sum:=0; //Очищаємо буфер 

Thr1.Resume; Thr2.Resume; //Запускаємо потоки на виконання 

end; 

Створення критичної секції можна зробити в оброблювачі події 

FormCreate: 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

CS:=TCriticalSection.Create; 

end; 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити методичні вказівки до роботи. 

2. Створити в середовищі Delphi (C++ Bulder) додаток, описаний у розділі 

«Приклад створення багатопоточного додатка в Delphi». 

3. Змінити текст додатка відповідно до варіанта завдання до лабораторної 

роботи. 

Контрольні питання 

1. Поняття процесу. Сформулюйте поняття дескриптор процесу, контекст 

процесу. 

2. Поняття потоку. Відмінність потоку від процесу. 

3. Гонки і тупики. Методи синхронізації потоків. 

4. Пріоритети потоків, класи потоків. 

5. Засоби керування потоками в середовищі візуального програмування 

Delphi або C++ Builder. 
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Варіанти завдань 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Синхронізація паралельних процесів з використанням 

семафорів 

Мета роботи: вивчити методи синхронізації рівнобіжних процесів з 

використанням семафорів. 

Короткі теоретичні відомості 

Semaphore (семафор) - нагадує критичну секцію, але дозволяє захоплення 

ресурсу не одним, а декількома потоками, причому число потоків обмежене 

доступною кількістю ресурсу. При створенні семафора задається кількість 

одиниць поділюваного ресурсу (aMaxCount). При створенні можна також 

захопити одну чи більше одиниць ресурсу (aInitialCount), якщо аргумент 

дорівнює aMaxCount, те всі ресурси вільні. Для захоплення ресурсу процес 

викликає метод Wait, для звільнення ресурсу - метод Release. За один раз можна 

звільнити одну чи кілька одиниць ресурсу, але захопити можна тільки одну за 

один раз. Приклад використання семафора - торговий прилавок із трьома 

продавцями. Одночасно може бути обслуговано не більш 3х клієнтів: інші 

клієнти повинні чекати звільнення ресурсу - продавця. 

При розробці додатків, що виконують обробку інформації, що надходить 

від різних датчиків часто виникає задача оптимізації витрат процесорного часу і 

пам'яті. При порівняно невеликій інтенсивності подій прийому інформації і 

досить великих її обсягах доцільно використовувати багатоканальну пам'ять, 

призначаючи активному датчику вільний канал. 

Блок-діаграма такої системи представлена на рис 4.1. 

Логіка роботи такої системи описується наступним алгоритмом. Перед 

прийомом інформації від датчика менеджер многоканальной пам'яті виділяє 

датчику вільний на даний момент діапазон адрес і контролює прийом даних. 

Потік обробки послідовно переглядає всі буфери і виконує відповідну обробку 

інформації, що там знаходиться.  
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Рис. 4.1 – Блок-схема системи з многоканальной пам’яттю 

 

При цьому потрібно забезпечити дотримання наступних обмежень: 

1) Кількість датчиків, що одночасно працюють із многоканальной 

пам'яттю не повинне перевищувати числа каналів (буферів). 

2) Неприпустимо одноразове призначення двом датчикам адрес з того 

самого чи пересічних діапазонів. 

3) Потік обробки може виконувати обчислення тільки над даними, що 

вже остаточно сформовані. 

4) Буфер (діапазон адрес) стає вільним тільки при завершенні процесу 

обробки всіх даних з буфера. 

Для обмеження числа потоків до поділюваного ресурсу зручно 

використовувати механізм синхронізації, називаний семафором. Формальне 

визначення семафора запропонував Дейкстра, що ввів два нових примітиви. В 

абстрактній формі ці примітиви, що позначаються P і V, оперують над цілими 

ненегативними змінними, що називаються семафорами. Нехай S такий 

семафор. Операції визначаються в такий спосіб:  

V(S) : змінна S збільшується на 1 однією неподільною дією; вибірка, 

инкремент і запам'ятовування не можуть бути перервані, і до S немає доступу 

іншим процесам під час виконання цієї операції.  

P(S) : зменшення S на 1, якщо це можливо. Якщо S=0, то неможливо 

зменшити S і залишитися в області цілих ненегативних значень, у цьому випадку 

процес, що викликає P-операцію, чекає, поки це зменшення стане можливим. 

Успішна перевірка і зменшення також є неподільною операцією. В окремому 

випадку, коли семафор S може приймати тільки значення 0 і 1, він 
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перетворюється в змінну, що блокує. Операція P укладає в собі потенційну 

можливість переходу процесу, що неї виконує, у стан чекання, у той час як V-

операція може при деяких обставинах активізувати інший процес, припинений 

операцією P. 

Таким чином, реалізація обмеження 1 можливо з застосуванням 

механізму семафорів, а обмежень 2-4 з використанням критичної секції. 

Платформа Win32 надає програмісту наступний інструментарій для 

роботи із семафорами. 

Створення семафора: 

HANDLE CreateSemaphore( 

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes,  

LONG lInitialCount,  

LONG lMaximumCount,  

LPCTSTR lpName );  

Тут параметр LPSECURITY_ATTRIBUTES (атрибути захисту) звичайно 

приймає значення Nil, lMaximumCount – максимальна кількість одиниць 

ресурсу, lInitialCount – початкова кількість вільного ресурсу, lpName – ім'я 

семафора в ОС (семафор може використовуватися не тільки для синхронізації 

потоків, але і додатків). 

Функція BOOL ReleaseSemaphore 

( 

HANDLE hSemaphore, // handle of the semaphore object  

LONG lReleaseCount, // amount to add to current count  

LPLONG lpPreviousCount // address of previous count  

)  

виконує звільнення lReleaseCount одиниць ресурсу, охоронюваного 

семафором hSemaphore. При необхідності можна довідатися попереднє 

значення семафора, передаючи у функцію покажчик на перемінну 

lpPreviousCount. 

Нижче перераховані функції дозволяють займати одиницю ресурсу 
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одного чи декількох об'єктів семафора 

DWORD WaitForSingleObject  

( 

HANDLE hHandle, // handle of object to wait for  

DWORD dwMilliseconds // time-out interval in milliseconds  

);  

DWORD WaitForMultipleObjects( 

DWORD nCount, // number of handles in the object handle array  

CONST HANDLE *lpHandles, // pointer to the object-handle array  

BOOL bWaitAll, // wait flag  

DWORD dwMilliseconds // time-out interval in milliseconds );  

Об'єкт семафора вважається доступним, якщо його внутрішній стан 

більше 0. 

Розробку програми почнемо зі створення інтерфейсу, представленого на 

рис. 4.2.  

На інтерфейсі розміщені:  

1) Кнопки керування потоками-моделями датчиків: Create (Створення 

потоку - підключення нового датчика), Suspend (припинення - тимчасове 

відключення датчика), Resume (запуск потоку – прийом даних від датчика) і 

Terminate (завершення – відключення датчика). 

2) Компонент ListBox1:TListBox для візуалізації і керування станом 

потоків. 

3) Компонент SG1:TStringGrid для відображення поточного стану 

осередків многоканальной пам'яті 

4) Edit1:TEdit для висновку результату обробки. 
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Рис. 4.2 – Інтерфейс для керування і дослідження роботи рівнобіжних 

потоків 

 

Оголосимо глобальні перемінні: 

Const BufFree : array [1..3] of boolean=(True,True,True); - масив ознак волі 

каналів пам'яті. 

var 

Form1: TForm1; //Інтерфейс 

Sem : integer; //Семафор 

CS : TCriticalSection; //Критична секція 

Buf : array[1..15] of integer; //Многоканальная пам'ять 3х5 осередків 

Id : integer; //Ідентифікатор потоку 

wt : TWorkThrd; //Потік обробки 

При створенні интерфейсной форми не забудемо створити всі необхідні 

об'єкти: 

Sem:=CreateSemaphore(Nil,3,3,'MySem'); 

CS :=TCriticalSection.Create; 

wt:=TWorkThrd.Create(False); 
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Id := 1; 

Тепер ми можемо описати поводження датчика і потоку обробки в 

термінах рівнобіжних процесів: 

//Клас потоку – моделі датчика 

TGenThrd = class(TThread) 

private 

GenMas : array [1..5] of integer; //Тимчасовий масив даних датчика 

Chanel : integer; //Номер каналу пам'яті, виділеного датчику 

procedure MoveToBuf; 

protected 

procedure Execute; override; 

public 

Id : integer; 

end; 

//Клас потоку обробки 

TWorkThrd = class(TThread) 

private 

{ Private declarations } 

s : string; 

procedure ShowResult; 

protected 

procedure Execute; override; 

end; 

procedure TGenThrd.Execute; 

var i : integer; 

begin 

while (not terminated) do 

begin 

//Чекаємо семафор 

while (WaitForSingleObject(Sem,1000)<>WAIT_OBJECT_0) do;  
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//Імітуємо дані від датчика 

for і:=1 to 5 do  

GenMas[і]:=Random(100)+id*100; 

//Займаємо критичну секцію 

CS.Enter; 

//Знаходимо вільний канал пам'яті 

Chanel:=FindFreeBuf; 

//Переписуємо в нього дані 

for і:=1 to 5 do  

Buf[і+(Chanel-1)*5]:=GenMas[і]; 

//Звільняємо критичний ресурс 

CS.Leave; 

//Виводимо результат 

Synchronize(MoveToBuf); 

end; 

end; 

//Процедура обробки даних 

procedure TWorkThrd.Execute; 

var Chanel : integer; 

i,max : integer; 

begin 

while not terminated do 

begin 

CS.Enter; //Зайняли критичний ресурс 

for Chanel:=1 to 3 do 

if not BufFree[Chanel] then  

//Знайшли заповнений канал 

begin 

max:=Buf[(Chanel-1)*5+1]; 

for i:=2 to 5 do 
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if Buf[(Chanel-1)*5+i]>max then 

max:=Buf[(Chanel-1)*5+i];  

BufFree[Chanel]:=True; 

ReleaseSemaphore(Sem,1,Nil);  

s:=IntToStr(max)+'('  

+IntToStr(Chanel)+')'; 

end; 

CS.Leave; //Звільнили критичний ресурс 

Synchronize(ShowResult); //Вивели результат 

end; 

end; 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити методичні вказівки до роботи. 

2. Розробити програму, що моделює рівнобіжний прийом інформації від 

декількох датчиків у багатоканальну пам'ять і її наступну обробку відповідно 

до варіанта завдання. 

3. Досліджувати ефективність використання буферів у залежності від 

числа потоків прийому/обробки. 

Контрольні питання 

1. Перелічите загальне і розходження у функціонуванні семафорів і 

критичних секцій. 

2. Яким образом за допомогою семафорів можна вирішити класичну 

задачу «читачі і письменники»? 

3. Перелічите функції Win32 для керування семафорами. 

4. У чому розходження у функціях WaitForSingleObject і 

WaitForMultipleObject? 
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Варіанти завдань 

 

 



 30 

 



 31 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Синхронізація паралельних процесів з використанням подій 

Мета роботи: вивчити методи синхронізації паралельних процесів з 

використанням подій. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єкт типу подія — найпростіший вибір для задач синхронізації. Він 

подібний дверному дзвонику — дзенькає доти, поки його кнопка знаходиться в 

натиснутому стані, сповіщаючи про цей факт навколишніх. Аналогічно, і об'єкт 

може знаходитися в двох станах, а "чути" його можуть багато потоків відразу. 

Подія може знаходитися в двох станах - активному (що сигналізує стан) і 

скинутому (що не сигналізує стан). В активний стан подія переводиться 

методом SetEvent, а скидається методом ResetEvent. Подія може бути 

внутрішнім об'єктом потоку, а може не належати ніякому потоку конкретно. 

Потік може очікувати тільки даної події за допомогою методу Wait, або 

використовувати його дескриптор Handle для альтернативного чекання.  

Клас TEvent (модуль SYNCOBJS.PAS) має два методи: setEvent і 

ResetEvent, що переводять об'єкт в активний і пасивний стан, відповідно. 

Конструктор має наступний вид: 

constructor Create(EventAttributes: PSecurityAttributes; ManualReset, 

InitialState: Boolean; const Name: string); 

Тут параметр InitialState — початковий стан об'єкта, ManualReset —

спосіб його скидання (перекладу в пасивний стан). Якщо цей параметр 

дорівнює True, подія повинна бути скинута вручну. У противному випадку 

подія скидається в міру того, як стартує хоч один потік, що чекав даний об'єкт. 

На третьому методі: 

TWaitResult = (wrSignaled, wrTimeout, wrAbandoned, wrError) ; 

Function WaitFor(Timeout: DWORD): TWaitResult; 

зупинимося докладніше. Він дає можливість очікувати активізації події 

протягом Timeout миллисекунд. Усередині цього методу відбувається виклик 

функції WaitForSingleObject. типових результатів на виході waitFor два — 
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wrSignaled, якщо відбулася активізація події, і wrTimeout, якщо за час тайм-

ауту нічого не відбулося. Якщо потрібно чекати нескінченно довго, варто 

установити параметр Timeout у значення INFINITE. 

Розглянемо приклад використання подій як засобу синхронізації 

конвеєрних обчислень. Нехай обчислення результату описується наступною 

схемою (рис. 5.1): 

 

 

 

 

Рис. 5.1 – Схема конвеєрної обробки даних 

 

Помітимо, що доступ до кожного буфера A, B, C ... M, крім R, мають два 

потоки: потік-письменник і потік-читач. Потоки B,C і т.д. можуть працювати 

тільки в тому випадку, якщо в їхньому розпорядженні мається як буфер-

джерело, так і буфер-приймач. 

Подія GEvent сигналізує потоку GenThr про те, що він може почати 

заповнення буфера A. Після заверешения цієї роботи потік GenThr повинний 

сигналізувати потоку WorkThr[1], що необхідні для його роботи дані 

підготовлені. Потік WorkThr[1] може почати роботу тільки тоді, коли всі дані з 

буфера C будуть оброблені потоком WorkThr[2]. Таким чином, обробка буфера 

A потоком WorkThr[1] буде здійснюватися тільки у випадку наявності двох 

сигналів: WEvents[1,0] (формується потоком GenThr) і WEvents[1,1] 

(формується потоком WorkThr[2]). Аналогічні міркування можна привести для 

потоків WorkThr[2].. WorkThr [5]. Для роботи потоку WorkThr [6] досить 

наявності сигналу WEvents[6,0], однак для спільності можна покласти, що стан 

сигналу WEvents[6,1] завжди дорівнює True. 

Таким чином, у системі існує два типи потоків: потік-генератор, що 

синхронизується однією подією і потік-оброблювач, що синхронизується двома 

подіями. 

А[1..64] 

Вхід B:=f(A) 

B[1..32] 

C:=f(B) 

C[1..16] 

M:=f(C)   

M[1..2] 

R:=f(M) 

R 
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Потоку-генератору необхідно знати адреса буфера даних OutBuffer, його 

розмір OutBufSize, покажчик на подію дозволу роботи RunEvent і покажчик на 

подію StopEvent, що потік-генератор повинний установити при завершенні 

своєї роботи. 

TGenThr = class(TThread) 

private 

{ Private declarations } 

procedure ShowBuf; 

protected 

procedure Execute; override; 

public 

OutBuffer : TBuf;  

OutBufSize : integer; 

RunEvent : TEvent; 

StopEvent : TEvent; 

end; 

Потік-оброблювач повинен знати адреси і розміри вхідного і вихідного 

буферів даних, два покажчики на подію дозволу роботи RunEvent і два 

покажчики на подію StopEvent, що потік-оброблювач повинний установити при 

завершенні своєї роботи . 

TPackEvent=array[0..1] of TEvent; 

TWorkThr = class(TThread) 

private 

{ Private declarations } 

procedure ShowBuf; 

protected 

procedure Execute; override; 

public 

InBuffer : TBuf; 

OutBuffer : TBuf; 
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OutBufSize : byte;  

DemoRow : integer; 

RunEvent : TPackEvent;  

StopEvent : TPackEvent; 

end; 

Дії потоку-генератора: 

procedure TGenThr.Execute; 

var i : integer; 

begin 

while (not terminated) do 

begin 

RunEvent.WaitFor(10000); //Чекаємо дозволи-вирішенням-події-дозволу 

//Формуємо буфер 

for і:=0 to OutBufSize-1 do 

OutBuffer[і]:={і;//}random(100);  

//Скидання вирішення-події-дозволу 

RunEvent.ResetEvent;  

// дозволити роботу наступному потоку 

StopEvent.SetEvent; synchronize(ShowBuf); 

end; 

end; 

Дії потоку-оброблювача: 

procedure TWorkThr.Execute; 

var i : integer; 

wobj : array[0..1] of integer; 

begin 

while (not terminated) do 

begin 

for i:=0 to 1 do wobj[i]:=RunEvent[i].Handle; 

WaitForMultipleObjects(2,@wobj[0],true,10000);  
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for i:=0 to OutBufSize-1 do 

OutBuffer[і]:=InBuffer[2*і]+InBuffer[2*і+1];  

//Формуємо вихідний буфер 

for і:=0 to 1 do 

begin 

//Скидання своїх дозволів 

RunEvent[і].ResetEvent; 

if StopEvent[і]<>Nil then StopEvent[і].SetEvent;  

//Дозволити роботу конкурентів 

end;  

synchronize(ShowBuf); 

end; 

end; 

В обчислювальній схемі буде один потік-генератор, одна подія дозволу 

генерації, 7 буферів, 6 оброблювач^-потоків-оброблювачів і 6 пар подій для 

їхньої синхронізації. 

buf : array of TBuf; // 7 буферів розміром 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 

GenThr : TGenThr; //генератор^-потік-генератор 

GEvent : TEvent; //подія дозволу генерації 

WorkThr : array [1..6] of TWorkThr; //6 оброблювач^-потоків-

оброблювачів 

WEvents : array [1..6] of TPackEvent; //події дозволу обробки 

Далі представлений текст підпрограми, що виконує ініціалізацію змінних 

і розміщення змінних що синхронізують по потоках. 

procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); 

var i,j : integer; 

cs : integer; 

begin 

GenThr:=TGenThr.Create(True); 

GEvent:=TEvent.Create(Nil,True,True,'GenEvent'); 
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GenThr.FreeOnTerminate:=true; cs:=64; 

setlength(buf,7); 

setlength(buf[0],cs); 

GenThr.OutBuffer:=Buf[0]; 

GenThr.OutBufSize:=cs; 

GenThr.RunEvent:=GEvent; 

for i:=1 to 6 do 

begin 

WorkThr[i]:=TWorkThr.Create(True); 

WorkThr[i].FreeOnTerminate:=True; 

WorkThr[i].DemoRow:=i+1; 

for j:=0 to 1 do 

WEvents[i,j]:=TEvent.Create(Nil,True,(j mod 2)<>0,  

'WorkEvent'+IntToStr(i)); 

end; 

GenThr.StopEvent:=WEvents[1,0]; 

for i:=1 to 6 do 

begin 

cs:=cs div 2; 

SetLength(buf[i],cs); 

WorkThr[i].InBuffer:=Buf[i-1]; 

WorkThr[i].OutBuffer:=Buf[i]; 

WorkThr[i].OutBufSize:=cs; 

WorkThr[i].RunEvent[0]:=WEvents[i,0]; 

WorkThr[i].RunEvent[1]:=WEvents[i,1]; 

if i<6 then 

WorkThr[i].StopEvent[1]:=WEvents[i+1,0] 

else 

WorkThr[i].StopEvent[1]:=Nil; 

if i=1 then 



 37 

WorkThr[i].StopEvent[0]:=GEvent 

else 

WorkThr[i].StopEvent[0]:=WEvents[i-1,1]; 

end; 

GenThr.Resume; 

for i:=1 to 6 do 

WorkThr[i].Resume; 

end; 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити методичні вказівки до лабораторної роботи.  

2. Розробити додаток, що виконує конвеєрну обробку вихідного масиву. 

Елементи конвеєра синхронізуються подіями.  

Варіанти завдань 

Варіанти завдань видає викладач. 

Контрольні питання 

1. Перелічите відомі вам засобу синхронізації потоків. 

2. У чому різниця між подією і критичною секцією? 

3. Чи можна за допомогою подій вирішити задачу про читачів і 

письменників без використання критичної секції? 

4. Як за допомогою подій вирішити задачу «Філософи, що обідають»? 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Аналіз ефективності використання багатопроцесорних 

обчислювальних комплексів (БОК) 

Мета роботи: одержати навички постановки і вирішення задач 

мінімізації вартості рішення комплексу задач паралельним і послідовним 

способом. 

Короткі теоретичні відомості 

Позначення 

Р – число процесорів, що входять у БОК; xi – число процесорів, 
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використовуваних БОК для рішення i-й задачі (xi <= P); а – вартість колективно 

використовуваного ресурсу БОК (вінчестер, сервер у ЛОМ, комунікаційна 

мережа і ін.); b – вартість індивідуально використовуваних процесором  

ресурсів (сам процесор, його локальна пам'ять, кеш-пам'ять); с – середній час, 

затрачуваний БОК на організацію обчислень; di – час рішення i-й задачі одним 

процесором; n – число задач у пакеті. 

Допущення та визначення 

а) час ti (xi) рішення i-й задачі xi процесорами в першому наближенні 

назад пропорційно їхній кількості: 

t i (x i) = c + d i / x i ; 

б) вартість i одиниці часу БОК, використовуваного для рішення i-й 

задачі лінійно залежить від величини x i: 

 i = k * (a + b * x i), 

де k – коефіцієнт пропорційності; 

в) усі процесори БОК однорідні; 

г) усі xi процесорів завершують роботу одночасно, тобто якщо один з x i 

процесорів завершить «свої» обчислення раніш інших, він не може бути 

використаний для рішення інших задач пакета. 

Формальні постановки задач 

1. Мінімізація вартості рішення взаємозалежних і послідовно 

розв’язуваних задач: 

Цільова функція: 

min)x/dc(*)x*ba(y
n

i
iii 

1

.

Обмеження: 

Pxi
ni


1

max ; 

i, x i >= 1, ціле. 

2. Мінімізація вартості рішення n<=P незалежних і одночасно 

розв’язуваних задач. 
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Цільова функція: 

min)x/dc(*)x*ba(y
n

i
iii 

1

. 

Обмеження: 

Px
n

i

i 
1

; 

i, x i >= 1, ціле. 

Урахування тривалості часу рішення задач 

Облік верхньої границі часу t i рішення i-й задачі в (2.3) перетворить (2.3) 

у (2.3’): 

min)x/dc(*)x*ba(y
n

i
iii 

1

 






ij
ijj T)x/dc(,i обмеження на час рахунка

Pxi
ni


1

max ; 

i, x i > = 1, ціле. 

Аналогічні умови стосовно до (2.4) перетворять (2.4) у (2.4’): 

;min)x/dc(*)x*ba(y
n

i
iii





1

 

;Px
n

i
i 

1

 

 i, T i – c >= d i / x i;(обмеження на час рахунка)

i, x i > = 1, ціле. 

Якщо істотними є системні витрати часу на синхронізацію роботи 

процесорів, то цільові функції задач (2.3), (2.4), (2.3’), (2.4’) заміняються 

наступної: 

min)*/(*)*(
1




n

i

iiii xfxdcxbaz , 

де f – витрати часу на синхронізацію одного процесора.  

Очевидно, що при f = 0 вираження (2.5) вироджується в розглянуті вище. 
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Порядок виконання роботи 

Вирішити задачу оптимізації відповідно до запропонованого варіанта. 

Для рішення використовувати метод галузей і границь.  

Рішення реалізувати в пакеті  MathCad. 

3. Варіанти завдань 

№ 

варіанту 
Задача Р а b с n 

1 (2.3) 5 23 12 200 10 

2 (2.3’) 8 34 15 300 6 

3 (2.4’) 10 45 20 400 8 

4 (2.3’) 6 31 9 250 5 

5 (2.4) 7 28 6 350 9 

 

 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 

d1 100 20 90 350 250 

d2 200 70 55 150 100 

d3 70 120 60 220 170 

d4 90 130 35 620 190 

d5 55 200 100 300 65 

d6 60 300 120 - 160 

d7 35 - 60 - 320 

d8 100 - 230 - 190 

d9 120 - - - 200 

d10 60 - - - - 

 

Зміст звіту 

1. Постановка задачі.  

2. Опис програми.  

3. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Сформулюйте постановку задачі. 

2. Назвіть керовані змінні математичної моделі. 

3. Назвіть обмеження и труднощі задачі . 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
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Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технології 

розподілених систем та паралельних обчислень», складається з чотирьох робіт, 

які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії і практики розв’язання 

прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За чотири роботи студент може отримати 20 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 5 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання. При 

цьому допускаються незначні неточності при відповіді на одне з контрольних 

питань; 

− 3 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл по балах за видами занять за семестр наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Технології розподілених систем та  

паралельних обчислень 
Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (5 б.×4 л. р.) 20 

Тестування 10 

Індивідуальна робота  15 

Опитування 15 

Інші види поточного контролю 10 

Іспит 20 

Усього 100 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ТА  

ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕН» 

 

 

 

 

 

Виконав:  студент групи __________  

                 ПІБ студента 

Перевірив: посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 201_ 
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