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Орієнтований перелік питань: 

Змістовний модуль 1 

1. Поняття паралельних та розподілених обчислень. Мета і задачі 

паралельних обчислень. Області застосування паралельних обчислень. 

2. Продуктивність обчислювальної системи. Методи та одиниці 

вимірювання продуктивності. 

3. Характеристики продуктивності паралельних обчислень.  

4. Закони Амдала та Густафсона-Барсіса. Приклад застосування 

5. Масштабовність паралельних обчислень. Функція ізоефективності. 

6. Класифікації архітектур обчислювальних систем. 

7. Класифікації Флінна та Хокні. Взаємозв'язок класифікацій. Приклади 

обчислювальних систем, що належать до того чи іншого класу за 

вказаними класифікаціями. 

8. Векторно-паралельні обчислювальні системи. Векторизація алгоритмів. 

9. Способи паралельних обчислень. Конвеєрні обчислення. Ефективність 

конвеєрних обчислень. 

10. Архітектури багатопроцесорних паралельних обчислювальних систем: 

паралельно векторні системи, SMP, МРР та NUMA системи, кластери. 

11. Концепція GRID і метакомп'ютинг. 

12. Комунікаційне середовище паралельних обчислювальних систем. 

Критерії продуктивності комунікаційної мережі. 

13. Топологія багатопроцесорної системи. Типи топологій. 

14. Характеристики топології мережі обчислювальної системи. 

15. Паралельні обчислювальні системи нетрадиційної архітектури. 

16. Алгоритми передачі даних в мережі. Комутація повідомлень і пакетів. 

17. Передача даних між двома процесорами. 

18. Розсилання даних від одного процесора всім іншим процесорам мережі. 

19. Розсилання даних від всіх процесорів всім процесорам мережі. 

20. Алгоритм узагальненого множинного розсилання даних «Циклічний зсув». 

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46117&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46096&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46074&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46107&displayformat=dictionary


Змістовний модуль  2 

1. Концепція процесу. Поняття ресурсу. Потоки. 

2. Організація програм як системи процесів. Синхронізація паралельних 

процесів в системах із спільними ресурсами. Засоби синхронізації. 

3. Поняття критичної секції та взаємовиключення процесів. Семафори. 

4. Задача про обмежений буфер (задача «постачальник-споживач»). 

5. Задача про організацію доступу до кількох спільних ресурсів (задача про 

філософів, що обідають). Поняття тупику в паралельній системі. 

6. Багатопроцесорні операційні системи. 

7. Розподілені операційні системи. Комунікації процесів. 

8. Рівні паралелізму операцій в комп’ютерних системах. Паралелізм 

даних. Паралелізм задач. 

9. Ступінь паралелізму чисельного алгоритму. Гранули. 

10. Модель обчислень у вигляді графа «операції – операнди». Опис схеми та 

визначення часу виконання паралельного алгоритму. 

11. Мережі Петрі. Модель програми у вигляді мережі Петрі. 

12. Етапи розробки паралельних алгоритмів. 

13. Оптимальне відображення паралельних процесів на архітектуру 

багатопроцесорної обчислювальної системи. Код Грея. 

14. Основні механізми забезпечення багатозадачності. Планування процесів в 

багатопроцесорних ОС. 

15. Похибки реалізації обчислювальних алгоритмів на комп’ютерах. 

16. Моделі паралельного програмування: SPMD, MPMD та SIMD моделі. 

Підходи до створення паралельних програм. 

17. Програмування для систем із спільною пам'яттю. Технологія Open MP. 

18. Засоби програмування з передачею повідомлень. Технологія MPI. 

19. Основи багатопоточного програмування на платформі .Net Framework: 

основні класи, методи, засоби синхронізації. 

20. Паралельне програмування на платформі .Net Framework.  Класи Task та 

Parallel. 

21. Паралельне програмування на Python.  Модуль mpi4py. 

 

Змістовний модуль 3 

1. Паралельні чисельні алгоритми обчислення частинних сум послідовності 

чисел. 

2. Паралельні чисельні алгоритми обчислення визначеного інтегралу та 

знаходження значення числа . 

3. Багатопроцесорна реалізація бульбашкового сортування послідовності 

чисел. Аналіз ефективності алгоритму 

4. Паралельна реалізація сортування послідовності чисел алгоритмом 

Шелла. Аналіз ефективності алгоритму. 

5. Паралельні алгоритми швидкого сортування послідовності чисел. Аналіз 

ефективності алгоритмів. 

6. Паралельне множення матриці на вектор при розділенні даних по рядках. 

Аналіз ефективності алгоритму. 

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46139&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46149&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46149&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46148&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46150&displayformat=dictionary
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=46090&displayformat=dictionary


7. Паралельне множення матриці на вектор при розділенні даних по 

стовпцях. Аналіз ефективності алгоритму. 

8. Паралельне множення матриці на вектор при блочному розділенні даних. 

Аналіз ефективності алгоритму. 

9. Паралельні чисельні алгоритми множення матриці на матрицю при 

стрічковому розділенні даних. Аналіз ефективності алгоритмів. 

10. Розв'язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса. 

Паралельна реалізація алгоритму. Аналіз ефективності паралелізації 

методу Гауса. 

11. Ітераційні методи розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Алгоритм Якобі. Паралельна реалізація алгоритму. 

 

Екзаменатор      Литвин О.С. 

Завідувач кафедри     Литвин О.С.  

 

 
 


