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ВСТУП 

 
 

Цей курс є логічним продовженням навчальних курсів «Комп’ютерні 

системи» і «Програмування». Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

системні рішення, що покладені в основу побудови паралельних алгоритмів, 

орієнтованих для реалізації на багатопроцесорних обчислювальних системах, а 

також методи та підходи до організації паралельних обчислень і способи 

організації обчислювальних кластерів і архітектури багатопроцесорних систем. 

У рамках курсу розглядаються питання дослідження особливостей 

функціонування сучасних комп’ютерних систем, орієнтованих на організацію 

та реалізацію паралельних обчислень. Студенти ознайомлюються з основами 

розробки ефективних паралельних алгоритмів, використання паралелізму 

програм та ін. Також набувають практичних навичок з використання технологій 

паралельного програмування, ознайомлюються з інтегрованим середовищем 

розробки паралельних програм AdaGIDE. 

Як відомо, паралельні обчислення – це такий спосіб організації 

комп'ютерних обчислень, при якому програми розробляються як набір 

взаємодіючих обчислювальних процесів, що працюють паралельно 

(одночасно). Термін охоплює сукупність питань паралелізму в програмуванні, а 

також створення ефективно діючих апаратних реалізацій. Теорія паралельних 

обчислень становить розділ прикладної теорії алгоритмів. 

Основна складність при проектуванні паралельних програм – це 

забезпечення правильної послідовності взаємодій між різними 

обчислювальними процесами, а також координація ресурсів, розподілюваних 

між процесами. 

Мета та завдання дисципліни: набуття студентами загальних 

теоретичних і практичних знань у галузі паралельної обробки інформації, а 

також із питань, пов’язаних з аналізом методів і алгоритмів паралельної 

обробки інформації, дослідженням моделей і мов паралельних обчислень, 

ознайомлення з методами та алгоритмами паралельних обчислень, оволодіння 
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навичками організації паралельної та розподіленої обробки інформації в 

суперкомп’ютерах і паралельних системах. 

Місце дисципліни у навчальному процесі: курс «Паралельні та 

розподілені обчислення» тісно пов’язаний з такими дисциплінами, як 

«Комп’ютерні системи», «Мережні інформаційні технології», «Дискретна 

математика», «Програмування» та іншими спеціальними дисциплінами 

навчального плану. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

– теоретичні та практичні аспекти паралельної обробки інформації; 

– особливості організації обчислювальних процесів у паралельних 

обчислювальних системах; 

– структури та принципи побудови програмного забезпечення 

розподілених систем обробки інформації, моделі системи планування 

обчислювальних процесів; 

уміти: 

– орієнтуватись у класах сучасних суперкомп’ютерів і моделях 

паралельної обробки інформації; 

– вибирати модель, метод та алгоритм, найбільш адекватний для 

ефективної паралельної обробки при розв’язанні того чи іншого класу 

задач; 

– створювати додатки користувача для паралельної обробки інформації із 

застосуванням спеціалізованих бібліотек і однієї з мов паралельної 

обробки інформації. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 
 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Ознайомлення з інтегрованим середовищем розробки програм 

АdaGIDE і реалізація мовою Ada програм обчислювального характеру 

Мета: ознайомлення з інтегрованим середовищем розробки програм AdaGIDE 

та основними прийомами роботи в ньому, вивчення прийомів написання мовою 

Ada програм обчислювального характеру. 

 
Короткі теоретичні відомості 

1. Загальна інформація 

1.1 Підготовка до роботи з AdaGIDE 

Пакет AdaGIDE являє собою графічний інтерфейс 

користувача/інтегроване середовище розробки програм (Graphical User 

Interface/Integrated Development). Він призначений для створення та побудови 

компютерних програм мовою програмування Ada95. AdaGIDE використовує 

компілятор GNAT Ada. Інтерфейс має п’ять розділів (рис. 1): меню, панель 

інструментів, вікно редагування вихідного файла, покажчик рядка та стовпця, 

goto-кнопку та вікно повідомлень. 

 

Рисунок 1 – Інтерфейс користувача AdaGIDE 
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Межу між вікном редагування вихідного файла та вікном повідомлень 

можна переміщувати, пересуваючи мишу, попередньо встановивши на межу 

курсор миші ТА натиснувши її ліву кнопку. 

Для того щоб створити нову програму, необхідно вибрати пункт New 

from з меню File або панелі інструментів. AdaGIDE буде автоматично виділяти 

зарезервовані слова синім кольором, а коментарі – зеленим. 

Після закінчення введення програми необхідно вибрати пункт Compile з 

меню Run або панелі інструментів. Усі помилки, які виникають у процесі 

компіляції, з’являються у вікні повідомлень. Перехід на рядок програми, у 

якому знайдена помилка, здійснюється подвійним натискуванням на ліву 

кнопку миші на повідомленні про помилку. Після того як усі помилки при 

компіляції виправлені, необхідно вибрати пункт Build з меню Run або панелі 

інструментів. Після успішного завершення цього кроку запуск програми на 

виконання здійснюється вибором пункту Execute з меню Run або панелі 

інструментів. 

1.2 Вікно редагування вихідного файла AdaGIDE 

Вікно редагування являє собою звичайний текстовий редактор, який 

забезпечує стандартні можливості віконного редагування. Для полегшення 

читання програми окремі слова тексту у вікні редагування вихідного файла 

виділяються різними кольорами. Зарезервовані слова мови Ada95 виділяються 

синім кольором, а коментарі – зеленим. Зарезервовані слова мови Ada95 

наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Зарезервовані слова мови Ada95 

 

abs 

array 

not 

package 

begin 

body 

when 

constant 

range 

raise 

abort 

abstract 

null 

separate 

function 

generic 

goto 

procedure 

case 

limited 

is 

declare 

delay 

renames 

do 

others 

out 

tagged 

in 

loop 

xor 

delta 

requeue 

all 

for 

end 

of 

or 

task 

digits 

access 

at 

select 

type 

subtype 

else 

pragma 

private 

if 

return 

protected 

while 

with 

record 

rem 

mod 

reverse 

and 

terminate 

then 

aliased 

accept 

elsif 

entry 

exception 

exit 

new 

until 

use 
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1.3 Індикатор рядка/стовпця та кнопка goto 

Індикатор рядка/стовпця (рис. 2) вказує на поточну позицію курсора, 

виводячи номер рядка та стовпця. Коли кнопка не натиснута, на панелі відкрите 

діалогове вікно, де вказано, в якому рядку знаходиться курсор. Для того щоб 

перейти на інший рядок, необхідно ввести його номер та натиснути ОК. 

 

 

 

Рисунок 2 – Індикатор рядка/стовпця 

2 Структура програми 

2.1 Програмні модулі 

У загальному випадку програма, написана мовою Ada95, складається з 

одного або декількох програмних модулів (program units). 

Програмний модуль може бути: 

1) підпрограмою (subprogram), яка визначає виконувані алгоритми; 

2) пакетом (рackage), який визначає набір об’єктів; 

3) задачею (task unit), яка визначає обчислення, що можуть виконуватись 

паралельно; 

4) захищеним модулем (protected unit), який може керувати даними, 

спільно використовуваними паралельними обчислювальними процесами; 

5) налагоджуваним модулем (generic units). За допомогою 

налагоджуваних модулів створюються повторно використовувані компоненти. 

Програмні модулі (включаючи підпрограми та пакети) зазвичай 

складаються з двох частин: 

• описів (declaration), у яких міститься інформація, доступна іншим 

програмним модулям. Іноді цей розділ називають специфікацією. 

Описи схожі на вміст header-файла у мові програмування C. 
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• тіла, що містить ті деталі реалізації, які є невидимими з інших частин 

програми. Тіло схоже на вміст файла з розширенням ".с" у мові С. Як 

правило, окремі частини програмного модуля зберігаються в різних 

файлах, що дозволяє розробляти та тестувати програму як набір 

значною мірою незалежних програмних компонент. 

Необхідно брати до уваги дві особливості програм: 

1. Для підпрограм (процедур та функцій) окремі описи не потрібні. Якщо 

у підпрограми є тіло, то воно вже є її описом; це полегшує написання простих 

програм, які практично є тілами відповідних процедур і містять власний опис. 

2. У деяких пакетах можуть бути відсутніми виконувані оператори. 

Наприклад, опис пакета може бути просто набором констант ( таких, як  та 

квадратний корінь з двох). У цьому випадку пакет може не містити тіла, 

оскільки у цьому немає необхідності. Але у більшості пакетів є як тіло, так і 

опис. 

Важливим поняттям мови Ada95 є модулі компіляції. До модуля 

компіляції входить або опис, або тіло пакета, якому передує необхідне в даному 

випадку ключове слово (with або use). Таким чином, модулем компіляції 

може бути опис пакета, тіло пакета, опис підпрограми або тіло підпрограми 

разом з відповідним специфікатором. 

Компілятор Ada компілює лише набори з одного або більше модулів 

компіляції. 

2.2 Пакети 

Пакет за своєю структурою є найбільш важливим типом програмного 

модуля. Взагалі більшість програм, написаних мовою Ada95, – це сукупність 

великої кількості пакетів та однієї процедури, яка використовується для запуску 

програми. Пакети об’єднують сукупність логічно пов’язаних понять (ресурсів). 

Найпростіші пакети задають описи типів та об’єкти, складніші містять 

підпрограми та задачі, які можуть викликатись програмними модулями, що не 

входять до пакета. 
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x − . 

У даній лабораторній роботі використовується дочірній бібліотечний 

пакет Ada від пакета Standard. Бібліотечний пакет Ada, у свою чергу, є 

батьківським для ряду пакетів, серед яких, зокрема, наявні пакети: 

Ada.Text_IO – для реалізації введення-виведення; 

Ada.Numeric – для числових обчислень. 

У свою чергу, пакет Numeric є батьківським для декількох дочірніх 

пакетів, які забезпечують додаткові засоби машинних обчислень (зокрема, для 

пакета Generic_Elementary_Function). 

2.3 Приклад 

Обчислити значення виразу: 
 

 
z = 

 
y − 

   y   x 
2 + sin( x) 

 

   

Введення значень змінної x здійснити з клавіатури, результат вивести на 

екран. 

Лістинг програми 

-- Це коментар. В Аді коментарі починаються з двох тире й продовжуються 

--до кінця рядка. Перші два рядки цієї програми – це коментарі. 

with ADA.TEXT_IO,ADA.NUMERICS.GENERIC_ELEMENTARY_FUNCTIONS; 

use ADA.TEXT_IO; 

-- Тепер пакети ADA.TEXT_IO та 

-- ADA.NUMERICS.GENERIC_ELEMENTARY_FUNCTIONS доступні для програми 

-- ADA1 і можна використовувати підпрограми, включені до складу 

-- пакета ADA.TEXT_IO, наприклад NEW_LINE, GET, PUT 

-- а також значення констант  та e з пакета ADA.NUMERICS. 

procedure ADA1 is 

-- Ім’я процедури ADA1 - воно задається тут. 

-- пакет FLOAT_IO має один параметр налагоджування: 

-- type IМ’Я_ТИПУ is digits <>; 

-- при цьому IМ’Я_ТИПУ повинно бути вказано в дужках виразу в 

-- наступному рядку. За замовчанням використовується тип Float. 

package FLT_IO is new FLOAT_IO (Float); 

use FLT_IO; 

package EL_FUN is new Ada.Numerics.Generic_Elementary_Functions(Float); 

use EL_FUN; 

-- Попередні два рядки зробили можливим використання програм 

--введення–виведення GET и PUT для дійсних чисел. FLOAT_IO 
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-- входить до пакета ADA.TEXT_IO. 

Y, X, Z : FLOAT; 

--Три змінні X, Y, Z оголошені як змінні типу з плаваючою крапкою. 

begin 

- - Оголошення завершені, далі розміщуються оператори. 

GET(X); GET(Y); 

--Використовується підпрограма GET з пакета INT_IO. Два попередніх 

--оператори виконують зчитування двох дійсних чисел, які будуть 

--розміщені в оперативній пам’яті ЕОМ у змінних X и Y. 

Z := ABS(Y-SQRT(ABS(X))*(X-Y/(2+SIN(X)))); 

NEW_LINE; 

--Використовується підпрограма NEW_LINE з пакета ADA.TEXT_IO. Вона 

--застосовується тільки для вихідних файлів і виконує перехід до 

--нового рядка 

PUT (”Z=”); 

- - На екрані монітора з’являється повідомлення Z=. 

PUT (Z); 

--Відразу за попереднім текстом буде виведено значення Z дійсного 

--типу, 

NEW_LINE; 

end ADA1; 

-- Тут процедура закінчується. 

 

 

Хід роботи 

1. Запустити пакет AdaGIDE і детально ознайомитись з його основним 

меню, панеллю інструментів. 

2. З папки Examples компілятора Ada95 завантажити вихідний модуль 

hello.ads і, керуючись інструкцією, наведеною вище, запустити програму на 

виконання. Записати результати роботи програми та зміст звіту, що з’явився у 

вікні. 

3. Ознайомитись із синтаксисом основних операторів мови Ada95. 

4. Написати мовою Ada95 та налагодити програми, які реалізують: 

– обчислення за формулами (завдання 1.1); 

– обчислювальний процес із розгалуженнями та умовними операторами 

(завдання 1.2); 

– обчислення з циклами (завдання 1.3). 

Варіанти індивідуальних завдань знаходяться в табл. 2–4. 
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Таблиця 2 – Варіанти для завдання 1.1 
 

Варі- 
ант 

Математичний вираз 
Варі- 
ант 

Математичний вираз 

1 2 3 4 

 
 

1 

5 n3 + k 2 
u = 

cos n − tg −3k 

 
 

13 

 tg 7 (k + c) 
cos     5 

k 7 + c3 

 

l = 
  

9.782 − c  k −1 

 

 
2 

 
x = 5 tg 3 (y − cos(z))+ e  z −3 

 

 
14 

 
n 2  

sin  

  
 

cos 5 (m − n) 

 

k = 
  

3 5.34 + ne 
 
 

3 f  = 1.4   3  sin(s3 − k −2 )+ cos 3 s  
  

 
 

15 

−2 

 1 


 

cos 
 

+    6 1 − tg 3 (x 2 − z) 
 

b = 
     

−7 
xm + zm 

 

4 

3 tgz 5 
k = 

6.582 − x −9 

 

16 

y = 3 tg
 

3   x − s  e − x  s −3 

 

  
  

 

 
5 

10−3 + mn
2

 
l = 

 

sin 2 (m − n7 ) 
( ) 

 

 
17 

 7 
4 6.78  nm  

cos e +  
   (n + m)  

y = 
  

3 
n + m  n3

m
 

 
6 

ctg 3 z 5 − 4 6 y 2 
x = 

3.75(z − y −2 ) 

 
18 

3 tg 2 (10 − a  b −2 ) 
c = 

cos 2 (a * b ) 
 

7 
cos(tg (n − 6 10.5z ) 

y =    

z n + n−3 

 
19 m =  

1 
+ 3 l  n 4 + l  tg (l + n) 

n−6 

 

8 

sin −3  x + 5 y x  

z =
   

3 tg 2 87.5 + 10−2 

 

20 
p = e7 + tg 4 

 3 
n − r −3  sinn 


 

  
  

 

 
9 

 6 
10−3  

tg   

    
 sin 7 (n + m) 

k = 
  

n 2 − m −5 

 

 
21 

x = 3 c − tg 3 ( − ) 
     3 

b 3 + c  0.1 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 

 

 

10 

 
sin −3 

 + 3 1 − sin 2 x  

c =
  

   
 

6.85  5 x y + y x 

 

 

22 

 z  
sin−4  +  

  
 6  + ctg 5 (s2 − z)  

t =      
−7 

z + sz 

 
 

11 

tg 
 
e6 −

  
 

  3 

y =
     1 + cos x  

3 3.78 − 6 xn+2 

 
 

23 

sin3 (c + y  y−5c ) 
r = 

3 tg 2 0.4c +10−3 

 

 
12 x = sin−2 (3 − 6   z − 6 + y5 )+ tgz 

 

 
24 

 6 
10n−3  

tg 
−5 

 
 sin (n + m) 

k =          
n2 − m−5 

 
Таблиця 3 – Варіанти для завдання 1.2 

 

Варі- 
ант 

Математичний вираз 
Варі- 
ант 

Математичний вираз 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 
1 

y 

 

5 

3 

 

-6 
x
 

-2 2 4 

 
-3 

 

   -5 

-6 

 

 

 

 

 
13 

 
y 

  5 

4 

 

-6 
1 

x 

-2 1 4 
-1 

 

 
   -5 

 

 

 

 
2 

y 

5 
4 

 

 
-4 -2 4 x 

2 3 

 

 

-4 

 

 

 

 
14 

 

y 

5 

 2 

-4 -2 
1 

2 6 x 

-5 -1 

-2 
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-1 

4 5 

Продовження таблиці 3 
 

1 2 3 4 

 

 

 

 
3 

 

y 

4 

  2 
x 

-4 3 
-6 -2 4 6 

-2 

   -3 

 

 

 

 
15 

y 

3 

x 

-4 -3 -1 4 

 

-3 
 

-5 

 

 

 

 
4 

 
y 

   4 

 
2 

2 4 x 
-9 -5 -1 

 

 
-4 

 

 

 

 
16 

 

y 

5 

  3 

2 

6 x 
-5 -1 2 4 

-1 

 
-4 

 

 

 

5 

 

y 

4 

 

 

-3 -2 x 
-9 -5 -1 5 

 
-3 

-4 

 

 

 

17 

 
y 

 

3 

 
-7 R=4 x 

-4 -1 
-1    

1 6 

-2 

 

 

 

 
6 

y 

6 

5 

3 

 

x 

-7 -4 -1 
-1 

3 7 

 

 

 

 
18 

y 

4 
3 

 
-7 -4 -3 1 3 x 

-2 4 

-1 

-3 

 
-5 

 

 

 
 

7 

y 

6 

 
4 

3 

-6 x 

-1 2 5 

-1 

 

-4 

 

 

 
 

19 

 
y 

5 

3 
4 

2 

-6 1 x 

-4 -2 1 5 6 8 
-1 
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Продовження таблиці 3 
 

1 2 3 4 

 

 

 

 
 

8 

 

 
y 

5 
  4 

 

 

1 x 

-6 -2 1 6 

 

 

 

 
 

20 

y 

     4 

3 

 

-6 -1 
1 

3 x 

-2 

 

 
   -4 

-5 

 

 

 

 

 
9 

y 

4 

3 

1 

-5 x 
-4 -2 -1 2 5 

-1 

 
-4 

 

 

 

 

 
21 

 

y 

5 

 
 

1 

6 x 

-4 -1 2 3 5 

-2 

-3 

 

 

 

 

 
10 

 

y 

5 
4 

2 

-4 -2 
1 x 

1 4 6 

 
 

-4  

 

 

 

 

 
22 

y 

4 

  2 
 

-4 -1 x 
-7 -5 

-1 2 

-2 

 
 

-5 

 

 

 

 
 

11 

 
y 

5 

4 

 
2 1 

2 x 

-6 -2 

-2 

-3 

 

 

 

 
 

23 

y 

4 

 

 
-7 -4 -1 3 4  x 

 

 
-3 

 
-5 

-6 
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Продовження таблиці 3 
 

 

 

 

 
12 

 
y 

4 

   3 

1 
x
 

-4 -1 2 4 6 

 

 

 

 
24 

 

y 

4 

 

-2 
x
 

-6 -4 4 6 

 

 

 
 

-6 

 
Таблиця 4 – Варіанти для завдання 1.3 

 

Варіант Завдання 

1 2 

1 Дано дві матриці Y і X розміром n x n. Знайти добуток матриць 

2 
Дана матриця G розміром n x m. Створити новий масив із 
максимальних елементів кожного стовпчика 

3 
Порахувати кількість від’ємних та додатних елементів у кожному 
стовпчику 

4 
Дана матриця В розміром n x 2n. Поміняти місцями елементи в 
сусідніх стовпчиках 

5 
Дана матриця Q розміром n x m. У кожному рядку знайти 
максимальний елемент та додати його до всіх елементів рядка 

6 
Дана матриця R розміром n x m. Знайти середнє арифметичне 
елементів у кожному стовпчику 

7 
Дана матриця А розміром n x m. Замінити всі додатні елементи 
номером рядка, в якому вони знаходяться 

8 
У матриці Е розміром n x m поміняти місцями елементи першого та 
останнього стовпчика 

9 
До елементів масиву Н додати добуток елементів, що знаходяться 
на побічній діагоналі 

10 
Дана матриця X розміром n x n. Порахувати кількість непарних 
елементів нижче побічної діагоналі 

11 
В матриці F розміром m x m знайти середнє геометричне елементів 
головної діагоналі 

12 
Дана матриця JJ розміром n x m. Замінити парні елементи на номер 
стовпчика, в якому він знаходиться 

13 
Дана матриця D розміром n x m. Знайти суму елементів, які 
знаходяться в перших та останніх рядках і стовпчиках 

14 
Дана матриця Z розміром n x n. Поміняти місцями елементи 
головної та побічної діагоналей 

15 
Дана матриця G розміром n x m. У кожному стовпчику відсортувати 
елементи в порядку зменшення 



17  

Продовження таблиці 4 
 

1 2 

16 
Дана матриця F розміром n x m. Усі додатні елементи замінити на 
суму номерів стовпчика та рядка, у якому вони знаходяться 

17 
Дана матриця N розміром n x m. Поміняти місцями стовпчики, що 
містять мінімальне і максимальне значення 

18 
Дана матриця II розміром n x n. Визначити, чи є матриця 
симетричною відносно побічної діагоналі 

19 
Дана матриця Y розміром n x m. Знайти кількість елементів, що 
повторюються 

20 
Дана матриця W розміром n x m. Усі елементи, які є числами 
Фібоначчі, замінити на 1 

 

21 

Перевірити, чи є серед елементів матриці N сідлові точки (значення 

яке одночасно є мінімумом у рядку та максимумом у стовпчику або 

мінімумом у стовпчику та максимумом у рядку) 

22 
У матриці А розміром n x n поділити всі елементи на елемент, що 
знаходиться на перетині головної та побічної діагоналі 

23 
Дана матриця H розміром n x m. Елементи масиву N помножити на 
суму кутових елементів матриці 

24 
Дана матриця W розміром n x m. У кожному рядку помножити всі 
елементи на мінімальний елемент рядка 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Результати роботи програми hello.ads із папки Examples. 

3. Лістинги розроблених програм за індивідуальними варіантами та 

результати їх роботи. 

4. Письмові відповіді на контрольні питання. 

 
 

Контрольні питання 

1. Що являє собою оточення процесу? 

2. Назвіть основні характеристики користувачів і процесів. 

3. Сформулюйте загальні принципи паралелізму. 

4. Перелічіть основні команди керування процесами. 

 
 

Література: [1, 2, 4–10]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Організація програм, які містять підпрограми користувача 

Мета: набуття практичних навичок складання та налагоджування програм з 

використанням процедур та функцій. 

 
Короткі теоретичні відомості 

Підпрограми в Ada95 – різновид програмного модуля для опису дій, 

виконання яких ініціюється викликом підпрограми. В Ada95 існує два види 

підпрограм: процедури та функції. 

Підпрограми в Ada95 можуть бути рекурсивними. Ще одна важлива 

властивість підпрограм в Ada95 – реентерабельність. 

Специфікація підпрограми 

Специфікація підпрограми задає ім’я та всю необхідну інформацію про 

параметри та результати роботи підпрограми. Специфікація визначає угоду про 

виклик підпрограми. 

Інформація про формальні параметри процедури задає вид і тип 

параметрів. Вид параметра визначається ключовими словами in, out, in out: 

In – параметр розглядається як вхідний, дозволяється тільки його 

читання; 

out – розглядається як вихідний, дозволяється в процедурі змінювати його 

значення; 

in out – параметр є одночасно вхідним і вихідним, тобто розглядається в 

підпрограмі як змінна, значення якої можна читати та змінювати. 

Якщо вид параметра явно не задано, то встановлюється вид in. 

Приклад специфікації підпрограм 

procedure Model_Train ; 

procedure Cat( Number: in out Float); 

procedure Zt_lsk( X : in Data; Y : out Elem ); 

procedure Sound (A, D, С : in Note); 

procedure Crown ( Dase : out Size ); 

procedure Print_FF(Arg : in Positive; Num : in Integer := 200); 

procedure SUM (А. В : in Vector; С : out Vector); 

function Lotto return Number ; 

function Demo_Run_Model ( X: Vector; Y: integer) return Vector ; 

function " - " ( MA. MB : Matrix ) return Matrix ; 

function Root ( X : float) return float ; 
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В Ada95 підпрограми можуть мати одинакові імена, тобто допускається 

їх збіг: 

procedure ADD (A,D : in integer; C : out integer); 

procedure ADD ( X, Y : in float; Z : out real); 

procedure ADD (V1.V2 : in Vec; A : out Vec); 

 

При збігу вибір конкретної підпрограми на виконання під час виклику 

виконується автоматично на основі властивостей параметрів або типу 

результату: 

ADD( 345, Nu); ADD( 234.876, Reck); 

ADD(Vec_1, Vec_2, Vec_Sum); 

 

Специфікація підпрограми може бути опущена, якщо підпрограма 

описана й викликається в одному програмному модулі. У цьому випадку її тіло 

виступає як специфікація. 

Тіло підпрограм 

Тіло підпрограми визначає її виконання. Тіло підпрограми починається зі 

специфікації, після чого розміщуються локальні описи та операторна частина 

підпрограми. 

Локальні описи можуть включати описи типів, змінних, виключень, 

процедур, пакетів та задач, а також специфікатори представлення. 

Основна частина підпрограми містить послідовності операторів, а також, 

можливо, обробники виключень. 

Приклад. Проілюструємо сказане вище на прикладі процедур та функцій 

для додавання векторів. Процедура SUM призначена для додавання векторів 

фіксованої розмірності, функція "+" – для додавання векторів будь-якої 

розмірності: 

procedure Sum (А, В : in Vector; С : out Vector) is begin 

for i in 1 .. N loop 

C(i): = A(i) + B(i); 

end loop; 

end Sum; 
 

function “+” (Vx, Vy : Vector) return Vector is 

Vres : Vector; 

begin 

if Vx’first /= Vy’first or Vx’last /= Vy’last then 

raise Error; -- ініціює виключення 

end if; 
for i in Vx’Range loop 

Vres (i) : = Vx (i) + Vy (i); 
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end loop; 

return Vres; 

end “+”; 

 

Процедури 

Далі наведено BNF-синтаксис процедури. 

Специфікація процедури 

PROCEDURE Ім’я_Процедури 

[ (Формальні_Параметри)]; 

Тіло процедури 

PROCEDURE Ім’я_Процедури 

[ (Формальні_Параметри)] IS 

-- Локальні_0писи 

BEGIN 

-- Послідовність_0ператорів 

[EXCEPTION 

-- Обробники_Виключень] 

END Ім’я_Процедури; 

 

Виконання процедури характеризується результатом виконання, 

пов’язаним із: 

• зміною її параметрів (in out); 

• формуванням значень параметрів (out); 

• зміною глобальних змінних. 

Процедура викликається через виклик підпрограми, який 

розглядається як оператор. Виконання процедури завершується або при 

досягненні кінця тіла, або при виконанні оператора повернення (return). 

Приклад. Специфікація та тіло процедури. 

procedure SWAP(А, В: in integer; С: out integer); --специфікація 

procedure SWAP (A,B: in integer; С: out integer) is -- тіло 

Temp : Integer 

begin 

Temp := A; 

. . . 

 

Функції 

На відміну від процедури, функція виробляє деяке значення, яке 

називається результатом виклику процедури. Крім того, якщо виклик 

процедури є самостійним оператором, то виклик функції виконується 
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обов’язково в складі виразу. Основні відмінності між процедурою та функцією 

такі: 

• функція завжди при виклику повертає тільки одне значення, процедура 

– будь-яку кількість значень, у тому числі й жодного; 

• обов’язкова присутність слова return в специфікації функції; 

• наявність у тілі функції одного або декількох операторів return, які за 

допомогою виразу, що слідує безпосередньо за цим оператором, визначають 

результат, який повертається функцією; 

• специфікація функції починається зі слова function. 

Нижче наведено BNF-синтаксис функції. 

Специфікація функції 

FUNCTION Ім’я_Функції RETURN Тип_Результату ; 

Тіло функції 

FUNCTION Ім’я_Функції RETURN 

 
 

-- Локальні_0писи 

BEGIN 

-- Послідовність_0nepamopів 

-- RETURN Вираз 

[EXCEPTION 

-- Обробники _Виключень] 

END Ім’я_Функції; 

 

 

Тип_Результату IS 

 

Як ім’я функції можна використовувати означення операцій ("+" або "<"). 

Приклад. Специфікація і тіло функції. 

function Max (А, В : Data ) return Data ; -- специфікація функції 

function Max (А, В : Data) return Data is -- тіло функції 

C : = Data : = 0.0; 

begin 

if A > В then C:=A; 

else C:=B; end if; 

return С; 

end Max; 

 

Приклади процедур і функцій 

Приклад 1. Процедура містить вкладені функції. 

procedure Art (A, B, C : in Elem ; Rez_Max, Rez_Min : out Elem) is 

function Max ( X : in Elem : Y : out Elem ) return Elem is begin 

if X < Y then return Y; 

else return X; 
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end if ; 

end Max; 

function Min ( X ; in Elem; Y : out Elem ) return Elem is begin 

if X > Y then return X ; 

else return Y; 

end if ; 

end Max; 

begin - - Art 

Rez_Max : = Max ( A, Max ( В , С )): 

Rez_Min : = Min (A, Min ( В. С )); 

end Art: 

 

Приклад 2 

-- необмежений тип 
type Vector is array (integer range <>) of 

Item ; 

. . . 

procedure Swap_Vector ( VA, VB : in out Vector) is 

Temp: Vector (VA'first .. VA'last); - - локальний опис 

begin 

if VA'first / = VB'first or VA'last / = VB'last then 

raise Vector_Error; -- збудження виключення 

end if ; 

Temp : = VA ; VA : = VB ; VB : = Temp ; 

end Swap_Vector; 

 

 

Хід роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал. 

2. За індивідуальним завданням (табл. 5) скласти для першого пункту 

програму типу Function, для другого пункту завдання – процедуру. У головній 

програмі ввести вихідні дані, викликати підпрограми і вивести результат. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

 
 

Таблиця 5 – Варіанти індивідуальних завдань 
 

Варіант Завдання 

1 2 

1 Описати функцію Min2(A,B)1|Max2(A,B)2 дійсного типу, що знаходить 

мінімальне1|максимальне2 з двох дійсних чисел А і B. За допомогою цієї функції 

знайти мінімальне1|максимальне2 з пар чисел А і B, А і С, А і D, якщо дані 

числа A,B,C,D 

2 Описати процедуру Minmax(A,B), що записує в змінну А мінімальне зі значень А 

і B, а у змінну B — максимальне із цих значень (А і B — дійсні параметри, що є 

одночасно вхідними і вихідними). Використовуючи чотири виклики цієї процедури, 

знайти мінімальне і максимальне з чисел A,B,C,D 
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Продовження таблиці 5 
 

1 2 

3 Використовуючи процедуру Minmax із завдання 2, описати функцію 

Min3(A,B,C)1|Max3(A,B,C)2 дійсного типу, що знаходить 

мінімальне1|максимальне2 з трьох дійсних чисел А, B і С. За допомогою цієї 

функції знайти мінімальне1|максимальне2 з наборів (A,B,C),(A,B,D),(A,C,D) 

4 Використовуючи функцію Min21|Max22 (завдання 1), описати функцію 

Min4(A,B,C,D)1|Max4(A,B,C,D)2 дійсного типу, що знаходить 

мінімальне1|максимальне2 з чотирьох дійсних чисел А, B,С і D. За допомогою 

цієї функції знайти мінімальне1|максимальне2 значення з наборів (A,B,C,D), 

(A,B,C,E), (A,C,D,E), якщо дані числа A,B,C,D,E 

5 Описати функцію Fact(N) цілого типу, що обчислює значення факторіалу 

N!=1·2·...·N (N >0 – параметр цілого типу). За допомогою цієї функції обчислити 

факторіали 10 даних чисел 

6 Описати функцію FactR(N) дійсного типу, що дозволяє обчислювати наближене 

значення факторіалу N!=1·2·...·N для цілих N(>0). За допомогою цієї функції 

обчислити факторіали п’яти даних чисел 

7 Описати функцію Fact2(N) цілого типу, що обчислює значення "подвійного 

факторіалу": N!!=1·3·5·...·N, якщо N – непарне, N!!=2·4·6·...·N, якщо N – парне 

(N>0 – параметр цілого типу). За допомогою цієї функції обчислити подвійні 

факторіали десяти даних чисел 

8 Описати нерекурсивну функцію Fib(N) цілого типу, що обчислює N-те число 

Фібоначчі F(N) за формулою: F(1)=F(2)=1, ... F(k)=F(k–2)+F(k–1),.к=3,4,. ..... За 

допомогою цієї функції обчислити 10 чисел Фібоначчі з указаними номерами 

9 Описати процедуру SumDigit(N,S), що знаходить суму цифр S цілого числа N (N 

–вхідний, S – вихідний параметр). З її допомогою знайти суми цифр п’яти даних 

чисел 

10 Описати нерекурсивну функцію NОD2(A,B) цілого типу, що знаходить 

найбільший спільний дільник двох натуральних чисел А і B, використовуючи 

алгоритм Евкліда: НОД(A,B)=НОД(B mod А, А), якщо А<>0; НОД(0,B)=B. За 

допомогою цієї функції знайти найбільші спільні дільники пар А і B, А і С, А і D 
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Продовження таблиці 5 
 

1 2 

11 Використовуючи функцію NOD2 із завдання 10, описати процедуру Frac(а,b,p,q), 

що перетворює дріб а/b до нескорочуваного виду p/q (усі параметри процедури 

цілого типу). Знак результуючого дробу p/q приписується чисельнику (тобто 

q>0). За допомогою цієї процедури знайти нескорочувані дроби, рівні а/b+с/d, 

а/b+e/f, а/b+g/h (числа а,b,с,d,e,f,g,h дані) 

12 Описати функцію Exp1(x,eps) дійсного типу (параметри x, eps — дійсні, eps > 0), 

що знаходить наближене значення функції exp(x): 

exp(x)=1+x+x2/2!+x3/3!+...+xn/n!+... 

У сумі враховувати всі доданки, більші eps. За допомогою Exp1 знайти наближене 

значення експоненти для даного x  при шести даних eps 

13 Описати функцію Sin1(x,eps)1|Cos1(x,eps)2 дійсного типу (параметри x, eps — 

дійсні, eps > 0), що знаходить наближене значення функції sin(x)1|cos(x)2: [sin(x)=x–

x3/3!+x5/5!–...+(–1)nx2n+1/(2n+1)!+...]1| [cos(x)=1–x2/2!+x4/4!–...+(–1)nx2n/(2n)!+...]2. 

У сумі враховувати всі доданки, за модулем більші eps. За допомогою Sin11|Cos12 

знайти наближене значення синуса1|косинуса2 для даного x при шести даних 

значеннях eps 

14 Описати функцію Ln1(x,n)1|Arctg1(x,n)2 дійсного типу (параметри x, eps — дійсні, 

|x|<1, eps>0), що знаходить наближене значення функції ln(1+x)1|arctg(x)2 

15 Описати функцію PowerA(x,a,eps) дійсного типу (параметри x,а,eps— дійсні, 

|x|<1,а>0,eps>0), що знаходить наближене значення функції (1+x)а: 

(1+x)а=1+a·x+a·(a–1)·x2/2!+…+a·(a–1)·...·(a–n+1)·xn/n!+.... 

У сумі враховувати всі доданки, більші за модулем eps. За допомогою PowerA 

знайти наближене значення (1+x)а для даних x і а при шести різних значеннях eps 

16 Описати функцію Otr(Ax,Ay,Bx,By) дійсного типу, що знаходить довжину 

відрізка AB на площині за координатами його кінців: |AB|=sqrt((Ax-Bx)
2+(Ay-By)

2) 

(Ах,Ау,Bx,By – дійсні параметри). За допомогою цієї функції знайти довжини 

відрізків AB, АС, AD, якщо дані координати точок А, B, С, D 

17 Використовуючи функцію Otr із завдання 16, описати функцію 

Perim(Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy) дійсного типу, що знаходить периметр трикутника 

ABC за координатами його вершин (Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy – дійсні параметри). За 

допомогою цієї функції знайти периметри трикутників ABC, ABD, ACD, якщо 

дані координати точок A,B,C,D. 
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Закінчення таблиці 5 
 

1 2 

18 Використовуючи функції Otr і Perim із завдань 16 і 17, описати функцію 

Area(Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy) дійсного типу, що знаходить площу трикутника ABC за 

формулою Герона: SABC=sqrt(p·(p–|AB|)·(p–|AC|)·(p–|BC|)), де p — напівпериметр. 

За допомогою цієї функції знайти площі трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дані 

координати точок A,B,C,D 

19 Використовуючи функції Otr і Area із завдань 16 і 18, описати процедуру 

Dist(Px,Py,Ax,Ay,Bx,By,D), що знаходить відстань D від точки P до прямої AB за 

формулою D=2SPAB/|AB|, де SPAB — площа трикутника PAB. За допомогою цієї 

процедури знайти відстані від точки P до прямих AB, АС, BC, якщо дані 

координати точок P,А,B,С 

20 Використовуючи процедуру Dist із завдання 19, описати процедуру 

Heights(Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy,hA,hB,hC), що знаходить висоти hA,hB,hC трикутника 

ABC, проведені відповідно з вершин А, B, С. За допомогою цієї процедури знайти 

висоти трикутників ABC, ABD, ACD, якщо дані координати точок А, B, С, D 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Лістинги розроблених програм за індивідуальними варіантами та 

результати їх роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

 
 

Контрольні питання 

1. Навести основні класи сучасних паралельних комп’ютерів. 

2. Перелічити властивості паралельних програм. 

3. Які існують моделі паралельних обчислень? 

 
 

Література: [1–3, 7–12]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Організація масивів і записів мовою Ada 

Мета: набуття практичних навичок складання та налагоджування програм, 

складених мовою Ada, із використанням масивів і записів. 

 
Короткі теоретичні відомості 

Масив в Ada95 розглядається як об’єкт, який містить компоненти одного 

й того ж самого типу. Доступ до елементів здійснюється за допомогою індексів. 

Розрізняють обмежені та необмежені масиви. Для обмежених масивів 

межі визначаються під час опису об’єкта або під час опису індексованого типу. 

Для необмежених масивів межі не визначаються під час опису, а це робиться 

пізніше: 

• при описі типів, які використовують необмежений тип, що індексується; 

• при описі об’єктів; 

• під час передачі параметрів. 

Необмежені масиви дозволяють передавати у підпрограми фактичні 

параметри у вигляді масивів різної довжини. 

BNF (форма Бекуса-Наура) синтаксису опису обмеженого масиву 

TYPE Ім’я_Типу_Масиву IS ARRAY (Дискретний_Діапазон) OF 

Підтип_Компонентів_Масиву; 

 

Масив пустий, якщо один або декілька індексів визначаються пустим 

діапазоном. 

Приклади: 

type Stack is array (1..99) of Element ; 

type Set is array (Color) of integer ; 

type Vector is array (1..100) of float ; 

type Matrix is array (1..15, 1.1.0) of float ; 

type Matrix_New is array (1..15) of Vector ; 

 

BNF синтаксису опису обмеженого масиву 

TYPE Ім’я_Типу_Масиву IS ARRAY (T RANGE <>) 

OF Підтип_Компонентів_Масиву; 

Тут Т – ім’я типу або підтипу; < > – бокс, який означає, що межі не 

визначені й будуть вказані пізніше. 
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Приклади: 

type Vector_NN is array (integer range <>) of float ; 

type Matrix_54 is array (integer range <>, integer range <>) of float ; 

 

Визначення об’єктів, які використовують необмежений тип Vector_NN та 

Matrix_54, відбувається із зазначенням меж діапазону: 

X   : Vector_NN; 

Z, S : Vector_NN; 

Pool : Matrix_54; 

 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом. 

2. Написати програми мовою Ada95 відповідно до індивідуальних 

варіантів завдань, які знаходяться у табл. 6 і табл. 7. 

Примітка. Для завдань, наведених у табл. 6, серією називається група 

однакових елементів, що йдуть підряд, а довжиною серії – кількість цих 

елементів (довжина серії може дорівнювати 1). 

3. Скласти звіт з виконаної роботи. 

 
 

Таблиця 6 – Варіанти індивідуальних завдань для одновимірних масивів 
 

Варіант Індивідуальне завдання 

1 2 

1 Даний масив розміру N. Вивести спочатку його елементи з парними1|непарними2 

індексами, а потім – із непарними1|парними2 

2 Даний цілочисловий масив А (розмір 10). Вивести номер першого1|останнього2 з 

тих його елементів А[i], які задовольняють подвійну нерівність: 
А[1] < А[i] < А[10]. Якщо таких елементів немає, то вивести 0 

3 Даний цілочисловий масив (розмір N). Перетворити його, додавши до 
парних1|непарних2 чисел перший3|останній4 елемент. Перший і останній 

елементи масиву не змінювати 

4 Даний цілочисловий масив (розмір N). Вивести спочатку всі його парні1|непарні2 

елементи, а потім – непарні1|парні2 

5 Поміняти місцями мінімальний і максимальний елементи масиву (розмір 10) 

6 Замінити всі додатні1|від'ємні2 елементи цілочислового масиву розміру 10 на 

значення мінімального3|максимального4 

7 Даний масив (розмір 10). Переставити у зворотному порядку елементи масиву, 
розташовані між його мінімальним і максимальним елементами 
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Продовження таблиці 6 
 

1 2 

8 Даний масив (розмір N). Здійснити циклічне зміщення елементів масиву 
вліво1|вправо2 на одну позицію (перший елемент стає останнім) 

9 Даний масив (розмір N) і число k (0 < k < 5, k < N). Здійснити циклічне зміщення 
елементів масиву вліво1|вправо2 на k позицій 

10 Перевірити, чи утворюють елементи цілочислового масиву (розмір N) 

арифметичну1|геометричну2 прогресію. Якщо так, то вивести різницю1|знаменник2 

прогресії, якщо ні – вивести 0 

11 Даний масив ненульових цілих чисел (розмір N). Перевірити, чи чергуються в 

ньому [парні й непарні]1|[додатні та від'ємні]2 числа. Якщо чергуються, то 
вивести 0, якщо ні, то вивести номер першого елементу, що порушує 

закономірність 

12 Даний масив розміру N. Знайти кількість його локальних мінімумів1|максимумів2 

13 Даний масив (розмір N). Знайти максимальний1|мінімальній2 з його локальних 

мінімумів1|максимумів2 

14 Даний масив (розмір N). Визначити кількість ділянок, на яких його елементи 
зростають1|спадають2 

15 Даний масив (розмір N). Визначити кількість його проміжків монотонності (тобто 
ділянок, на яких його елементи зростають або спадають) 

16 Дане дійсне число R і масив розміру N. Знайти елемент масиву, який 
найбільш1|найменш2 близький до даного числа 

17 Дане дійсне число R і масив розміру N. Знайти два елементи масиву, сума яких 
найбільше1|найменше2 близька до даного числа 

18 Даний масив (розмір N). Знайти номери двох найближчих чисел з цього масиву 

19 Даний цілочисловий масив (розмір N). Визначити максимальну кількість його 
однакових елементів 

20 Даний цілочисловий масив розміром N. Видалити з масиву всі елементи, що 
зустрічаються [менше двох разів]1|[більше двох разів]2|[рівно двічі]3|[рівно три 

рази]4 

 
Таблиця 7 – Варіанти індивідуальних завдань для двомірних масивів 

 

Варіант Індивідуальне завдання 

1 2 

1 Дане число k (0<k<11) і матриця розміром 4 x 10. Знайти суму і добуток елементів 
k -го стовпця даної матриці 

2 Дана матриця розміром 5 x 9. Знайти суми елементів усіх її парних1|непарних2 

рядків3|стовпців4 

3 Дана   матриця   розміром 5 x 10.   Знайти   мінімальне1|максимальне2     значення в 

кожному рядку3|стовпці4 

4 Дана матриця розміром 5 x 10. У кожному рядку1|стовпці2 знайти кількість 

елементів, більших3|менших4 середнього арифметичного всіх елементів цього 

рядка1|стовпця2 

5 Дана матриця розміром 5 x 10. Перетворити матрицю, помінявши місцями 
мінімальний і максимальний елемент у кожному рядку1|стовпці2 
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Продовження таблиці 7 
 

1 2 

6 Дана матриця розміром 5 x 10. Знайти мінімальне1|максимальне2 значення серед 

сум елементів усіх її рядків3|стовпців4 і номер рядка3|стовпця4 з цим 

мінімальним1|максимальним2 значенням 

7 Дана матриця розміром 5 x 10. Знайти мінімальний1|максимальний2 серед 

максимальних1|мінімальних2 елементів кожного рядка3|стовпця4 

8 Дана цілочислова матриця розміром 5 x 10. Вивести номер її першого1|останнього2 

рядка3|стовпця4, що містить рівну кількість додатних і від’ємних елементів 
(нульові елементи не враховуються). Якщо таких рядків3|стовпців4 немає, то 

вивести 0 

9 Дана матриця розміром 5 x 10. Вивести номер її першого1|останнього2 

рядка3|стовпця4, що містить тільки додатні елементи. Якщо таких рядків3|стовпців4 

немає, то  вивести 0 

10 Дана цілочислова матриця розміром M x N. Різні рядки (стовпці) матриці назвемо 

схожими, якщо збігаються числа, що зустрічаються в цих рядках (стовпцях). 
Знайти кількість рядків1|стовпців2, схожих на перший3|останній4 рядок1|стовпець2 

11 Дана цілочислова матриця розміром M x N. Знайти кількість її рядків1|стовпців2, 

усі елементи яких різні 

12 Дана цілочислова матриця розміром M x N. Вивести номер її першого1|останнього2 

рядка3|стовпця4, що містить максимальну кількість однакових елементів 

13 Дана квадратна матриця порядку M. Знайти суму елементів її головної1|побічної2 

діагоналі 

14 Дана квадратна   матриця   порядку M.   Знайти   суми   елементів   її   діагоналей, 
паралельних головній1|побічній2 (починаючи з одноелементної діагоналі 

А[1,M]1|A[1,1]2) 

15 Дана квадратна матриця порядку M. Вивести мінімальні1|максимальні2 елементи 

кожної її діагоналі, паралельної головній3|побічній4 (починаючи з одноелементної 
діагоналі А[1,M]3|A[1,1]4) 

16 Дана квадратна матриця порядку M. Замінити нулями елементи матриці, що 
лежать нижче1|вище2 головної3|побічної4 діагоналі 

17 Дана квадратна матриця порядку M. Замінити нулями елементи, що лежать 
одночасно вище1|нижче2 головної діагоналі (включаючи цю діагональ) і 

вище3|нижче4 побічної діагоналі (також включаючи цю діагональ) 

18 Дана квадратна матриця порядку M. Дзеркально відобразити її елементи щодо 
[горизонтальної осі симетрії]1|[вертикальної осі симетрії]2|[головної 

діагоналі]3|[побічної діагоналі]4 матриці 

19 Дана квадратна матриця порядку M. Повернути її на 901|1802|2703 градусів у 

додатному напрямі 

20 Дана матриця розміром 5 x 10. Вивести кількість рядків1|стовпців2, елементи яких 

зростають3|спадають4 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Лістинги розроблених програм за індивідуальними варіантами і 

результати їх роботи. 

3. Відповіді на контрольні питання. 
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Контрольні питання 

1. Розкрити суть існуючих парадигм паралельних додатків. 

2. У чому полягає особливість багатопотокових додатків? 

3. Дати опис схеми розробки паралельного алгоритму. 

 
 

Література: [1–5, 8–12]. 

 

 
 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Реалізація механізму взаємного виключення паралельних процесів 

за допомогою семафорів 

Мета: вивчення методів реалізації механізму синхронізації паралельних 

процесів з застосуванням семафорів Дейкстри, набуття практичних навичок 

складання та налагоджування програм мовою Ada95 із використанням 

механізмів синхронізації. 

 
Короткі теоретичні відомості 

При роботі декількох паралельних процесів зі спільними даними виникає 

необхідність взаємного виключення одночасного доступу процесів до даних. 

При цьому ділянки програм процесів з даними, доступ до яких повинен бути 

розділеним, називають критичними областями (секціями). У загальному вигляді 

постановка задачі взаємного виключення формулюється таким чином: 

необхідно узгодити роботу n  2 паралельних процесів при використанні 

деякого критичного ресурсу таким чином, щоб задовольнити такі вимоги: 

- одночасно всередині критичної області повинно знаходитись не більше 

одного процесу; 

- критичні області не повинні мати пріоритету відносно одна до одної; 

- зупинка якого-небудь процесу за межами його критичної області не 

повинна впливати на подальшу роботу процесів з використання 

критичного ресурсу; 
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- рішення про входження процесів у їх критичні області при одночасному 

надходженні запитів на таке входження та рівнопріоритетності процесів 

не відкладається на невизначений час, а є кінцевим за часом; 

- відносні швидкості розвитку процесів невідомі й довільні; 

- будь-який процес може переходити в будь-який стан, відмінний від 

активного, за межами своєї критичної області; 

- звільнення критичного ресурсу та вихід з критичної області повинні бути 

виконані процесом, який використовує критичний ресурс, за скінченний 

проміжок часу. 

Задача взаємного виключення є однією з ключових проблем паралельного 

програмування. Було запропоновано багато засобів розв’язання цієї проблеми. 

Один із найбільш ефективних методів – використання семафорної техніки. 

Семафори – це засіб синхронізації, винайдений Дейкстрою. 

Семафор – це змінна, яка використовується для обміну синхронізуючими 

сигналами між паралельними процесами (задачами в мові Ada) за допомогою 

операцій P (очікувати) і V (сигналізувати). 

Перед доступом до спільно використовуваних даних деякий процес 

виконує операцію P. Після того як доступ до даних завершено, цей процес 

виконує операцію V . Процес, який виконує операцію P , призупиняється, якщо 

в цей час інший процес здійснює доступ до даних. Виконання операції P буде 

дозволено тільки після того, як інший процес закінчив доступ до спільно 

використовуваних даних і виконав свою операцію V . В одній із версій 

семафорів процеси, що виконують операцію P , поміщаються до черги, а потім 

після виконання операції V видаляються з неї в порядку FIFO. 

Наведений нижче задачний тип SEMAPHORE використовується для 

реалізації семафорів: 

task type SEMAPHORE is 

entry P; 

entry V; 

end SEMAPHORE; 

 

task body SEMAPHORE is 

begin 

loop 
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accept P; 

accept V; 

end loop; 

end SEMAPHORE; 

 

 

Семафор задається шляхом опису задачі типу SEMAPHORE. 

S1: SEMAPHORE; 

Для отримання виняткового доступу до спільно використовуваних 

ресурсів усі паралельні процеси, які здійснюють такий доступ, повинні містити 

такі фрагменти: 

S1.P; 

-- доступ до спільно використовуваних даних 

...... 

S1.V; 

 

 

Хід роботи 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями. 

2. Виконати реалізацію мовою Ada95 таких завдань: 

Завдання 1. Написати програму, яка реалізує алгоритм “Виробник- 

споживач” з буфером на один запис. Задача-виробник поміщає в буфер 

повідомлення “Виклик № J ”, де J – номер входження виробника в критичну 

область (CS), а задача-споживач читає його і виводить на екран монітора. 

Вказівки щодо реалізації. Увести змінні (семафори): 

• EMPTY = 1 – сигнал для виробника "помістити в буфер запис"; 

• FULL = 1 – сигнал для споживача "читати запис". 

Визначення станів семафорів наведено в табл. 8. 

 
Таблиця 8 – Стани семафорів 

 

EMPTY FULL Стани 

0 0 Один із процесів знаходиться в CS 

0 1 Споживач може війти в CS, буфер повний 

1 0 Виробник може війти в CS, буфер пустий 

1 1 Не визначено 

 
Опис процесів «Виробник–споживач» з буфером на один запис наведено 

нижче в табл. 9. 
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Таблиця 9 – Опис алгоритму синхронізації 
 

Process1 (виробник) Process2 (споживач) 

1) DO (TRUE) 1) DO (TRUE) 

• підготувати "ЗАПИС" 

• Р(EMPTY) (чекати, доки "EMPTY" 

стане =1) 

• "ЗАПИС" в буфер 

• V(FULL) 

• Р(FULL) (чекати, доки "FULL" 

стане =1) 

• читати з буфера 

• V(EMPTY) 

• друкувати "ЗАПИСЬ" 

2) OD 2) OD (TRUE) 

 
Часова діаграма синхронізації процесів наведена на рис. 3. 

Рисунок 3 – Часова діаграма синхронізації процесів «Виробник–споживач» 

з буфером на один запис 

 
Завдання 2. Написати програму, яка реалізує алгоритм «Виробник– 

споживач» з буфером, що складається з фіксованої кількості записів. Задача– 

виробник поміщає в буфер повідомлення «Виклик № J », де J – номер 

входження виробника в критичну область (CS), а задача–споживач читає його і 

виводить на екран монітора. 

Визначено ресурс – буфер з фіксованою кількістю записів (границя 

МАХ). Виникає необхідність попередити не тільки читання з пустого буфера, 

але й запис у повний буфер. Для цього використовуються два числових 

семафори «NOT_FULL» і «NOT_EMPTY», які задають кількість пустих позицій 

в буфері та кількість зайнятих позицій. 
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Алгоритм виконання процесів «Виробник–споживач» наведено в табл. 10. 

Початкові значення параметрів: N := 0; «NOT_FULL» := 1; 

«NOT_EMPTY» := 0; взаємовиключити := 1; MAX =50. 

 
 

Таблиця 10 – Алгоритм виконання процесів для фіксованого числа записів 
 

MAKER USER 

1) DO(TRUE) 1) DO(TRUE) 

• Подготувати "Запис" 

• Р(NOT_FULL) 

• Р(взаємно виключити) 

• Записати в буфер 

• N:=N+1 

• IF(N < MAX) 

• Р(NOT_EMPTY) 

• Р(взаємно виключити) 

• Читати з буфера 

• N:=N-1 

• IF(N > 0) 

 • V(NOT_FULL)  • V(NOT_EMPTY) 

• FI 

• IF(N=1) 

• FI 

• IF(N=MAX-1) 
 • V(NOT_EMPTY)  • V(NOT_FULL) 

• FI 

• V(взаємно виключити) 

• FI 

• V(взаємно виключити) 

• використати "Запис" 

2) OD 2) OD 

 
3. Скласти звіт з виконаної роботи. 

 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Лістинги розроблених програм і результати їх роботи. 

3. Відповіді на контрольні питання. 

 
 

Контрольні питання 

1. Яка різниця між потоком та процесом? 

2. Що таке семафори? 

3. Коли використовують критичні секції? 

4. Які ви знаєте характеристики потоків? 

 
 

Література: [2–6, 10–12]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Реалізація механізму рандеву засобами мови програмування Ada 

Мета: набуття практичних навичок складання та налагоджування програм 

мовою Ada95 для розв’язання проблеми спільно використовуваних ресурсів 

методом рандеву. 

 
Короткі теоретичні відомості 

Концепція послідовних взаємодіючих процесів (Communication Sequential 

Processes – CSP), запропонована Хоаром, згідно з якою програма являє собою 

набір взаємодіючих за допомогою операцій введення-виведення паралельно 

виконуваних послідовних процесів, реалізована мовою програмування Ada95 у 

вигляді механізму рандеву (rendezvous mechanism). 

Взаємодія задач з використанням механізму рандеву виконується таким 

чином: 

1. Дві задачі можуть взаємодіяти тоді і тільки тоді, коли хоча б в одній з 

них є опис входу (entry). 

2. Взаємодія задач полягає у тому, що одна задача викликає вхід іншої 

задачі, вказуючи ім’я задачі та входу разом з фактичними параметрами. 

3. Задача, яка має опис деякого входу, може приймати й обробляти 

виклик цього входу з іншої задачі. 

4. Якщо обидві задачі (та, що викликає, і та, що приймає виклик) 

одночасно виконують дії, пов’язані зі взаємодією, то зв’язок між ними 

встановлюється через рандеву. 

5. Якщо при виконанні взаємодії, одна із задач почне виконувати свої дії 

щодо встановлення зв’язку раніше за іншу, то ця задача призупиняється 

(блокується) доти, поки друга задача не почне виконувати свої дії, необхідні 

для взаємодії. Таким чином здійснюється синхронізація задач при взаємодії. 

6. Під час рандеву задачі виконують свої дії, пов’язані з прийомом 

(передачею) даних. Передача інформації може виконуватись в обох напрямках. 

7. Після завершення рандеву задачі продовжують своє виконання. 



36  

8. Під час рандеву задачі можуть не передавати інформацію; у цьому 

випадку рандеву використовується лише для синхронізації задач. У загальному 

випадку рандеву об’єднує як синхронізацію, так і передачу інформації між 

задачами. 

9. Механізм рандеву в Ada95 є асиметричним, тобто задача, яка викликає 

вхід другої задачі, повинна знати і явно вказувати ім’я задачі, яка викликається. 

Задача, яка приймає виклик свого входу, не повинна вказувати ім’я задачі, що 

звертається до неї. Такий різновид рандеву зручний для організації взаємодії 

однієї задачі з декількома. 

10. Якщо декілька задач викликали один і той самий вхід задачі, то ці 

задачі призупиняються, ставляться до черги й будуть обслуговуватись 

викликаною задачею або в порядку надходження викликів, або за пріоритетами. 

Після обслуговування задача видаляється з черги. Для кожного входу 

формується своя черга. Задачі дозволяється знаходитись лише в одній черзі. 

Механізм рандеву реалізований в Ada95 з використанням понять опису 

входу (entry), оператора виклику входу й оператора прийому (прийняття) 

(aссept). Додаткові можливості програмування механізму рандеву 

забезпечуються використанням операторів вибору (select), затримки (delay), 

припинення (abort) й упорядкування черги (requeue). 

 
Хід роботи 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями. 

2. Виконати реалізацію мовою Ada95 завдання 1 і завдання 2 з 

лабораторної роботи № 4, використовуючи механізм рандеву. 

3. Скласти звіт з виконаної роботи. 
 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Лістинги розроблених програм і результати їх роботи. 

3. Відповіді на контрольні питання. 
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Контрольні питання 

1. Дати опис синхронних, несинхронних і асинхронних паралельних 

процесів. 

2. Для чого необхідна синхронізація потоків? 

3. У чому полягає суть механізму рандеву? 

4. Для чого використовуються такі засоби взаємодії процесів, як 

монітори? 

5. У чому полягає взаємодія та взаємне виключення процесів при роботі зі 

спільними ресурсами? 

6. У чому полягають особливості класичних задач паралельного 

програмування? 

 
Література: [2–4, 6–14]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ 

 
У 7-му семестрі студенти виконують 5 лабораторних робіт. Загальна 

кількість балів, яку отримують студенти за виконання лабораторних робіт, 

становить 25 балів – сума за захист виконаних лабораторних робіт 

(максимально по 5 балів на кожну лабораторну роботу). 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

 

 
35 – 59 

 

 
FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

 

 
 

0 – 34 

 

 
 

F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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