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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів –
6
Кількість модулів – 2
Кількість змістових
модулів – 3
Індивідуальне
завдання РР
«Розробка
мультиагентної
системи»

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, рівень вищої
освіти

Галузь знань:
12 «Інформаційні
технології»

Характеристика навчальної
дисципліни
(денна форма навчання)

Нормативна
Навчальний рік
2019/2020

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні
науки»

Семестр

10-й

(назва)

Загальна кількість
годин:
денна – 64*/180

Освітня програма:
«Комп’ютеризація
обробки інформації та
управління»

Лекції *
32 години

Рівень вищої освіти:
Кількість тижневих
годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 7

другий (магістерський)

Практичні, семінарські*
Лабораторні *
32 години
Самостійна робота
116 годин
Вид контролю
модульний контроль,
іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить – 64/116.
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну
годину в залежності від розкладу занять.
*

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення – дати знання про сучасні методи та засоби
високопродуктивних паралельних та розподілених обчислень для різних
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проблемних галузей.
Завдання - вивчення сучасних методів та засобів високопродуктивних
паралельних та розподілених обчислень.
Результати навчання: у результаті вивчення даного курсу здобувач
вищої освіти повинен знати:
- моделі взаємодії розподілених компонент;
- методи розподілення обчислень;
- базові принципи розробки паралельних алгоритмів;
- основні методи паралельних обчислень;
- основні методи паралельного програмування для багатоядерних
процесорів та обчислювальних кластерів;
На підставі отриманих теоретичних знань здобувач вищої освіти повинен
уміти:
- формулювати задачі для їх вирішення паралельною реалізацією
алгоритму;
- створювати багатоланкові та багаторівневі розподілені програми для
корпоративної та сервіс-орієнтованої архітектури;
- використовувати програмні засоби для створення, налагодження та
оптимізації паралельних програм;
- використовувати
комунікаційні
бібліотеки
для
організації
паралельного виконання програм;
- використовувати вивчені методи для наукових та технічних задач;
- проводити аналіз отриманих результатів з метою їхнього практичного
застосування для конкретної предметної галузі.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Технології розподілених
систем та паралельних обчислень» базується на наступних дисциплінах, які
були вивчені здобувачем вищої освіти на попередніх курсах:
- «Розподілені системи обробки інформації та управління»;
- «Проектування інформаційних систем»;
- «Інтегровані автоматизовані системи управління».
3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Основні поняття розподілених систем та
паралельних обчислень.
Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни «Технології розподілених
систем та паралельних обчислень».
Роль і значення високопродуктивних паралельних та розподілених
обчислень для різних проблемних галузей. Місце дисципліни в навчальному
плані. Список рекомендованої літератури.
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Тема 2. Основні поняття розподілених систем та паралельних
обчислень.
Представлення про розподілені системи. Сучасні тенденції розвитку.
Особливості розподілених систем. Вимоги до розподілених систем. Поняття
проміжного середовища. Моделі взаємодії розподілених компонентів:
використання повідомлень і віддалений виклик. Розподілені та паралельні
обчислення: основні поняття. Шляхи досягнення паралелізму. Поняття
паралельних обчислень. Необхідність паралельних обчислень. Класифікація
сучасних обчислювальних систем. Систематика Флина та її деталізація.
Системи з загальною пам'яттю. Загальна характеристика, приклади, проблеми.
Системи з розподіленою пам'яттю. Загальна характеристика, приклади,
проблеми. Мультикомп’ютери. Загальна характеристика, приклади, проблеми.
Суперкомп'ютери. Загальна характеристика, приклади, проблеми. Комп'ютерні
кластери. Загальна характеристика,
приклади,
проблеми.
Коротка
характеристика рейтингу Top500. Сучасні тенденції розвитку процесорів.
Гібридні
високопродуктивні
обчислювальні
системи.
Організація
міжпроцесорних зв'язків – комунікаційні топології. Характеристики
інтерконекту.
Тема 3. Концепція GRID і метакомп'ютінг.
Метакомп'ютінг. Визначення GRID-системи. Класифікація GRID-систем.
Основні вимоги та характеристики GRID-систем. Історія виникнення та
еволюція GRID-систем. Сучасні тенденції розвитку GRID-систем. Семантичний
GRID. Основні поняття в GRID: ресурси, віртуальні організації, користувачі.
Архітектура GRID: рівні та головні компоненти, протоколи та інтерфейси.
Поняття проміжного середовища (middleware) для GRID. Відкрита архітектура
GRID-сервісів (OGSA) - сервісно-орієнтований підхід. Процес виконання
завдання в GRID. Прикладні додатки GRID. „Хмарні” обчислення та GRIDкомп'ютинг. Сучасний стан та проблеми в GRID. GRID в Україні.
Тема 4. Парадигми, моделі та технології паралельного
програмування.
Паралельні алгоритми як засіб вирішення більших задач на
високопродуктивних системах. Граф „операції-операнди”. Паралельне
програмування. Загальна характеристика та моделі. Особливості паралельних
алгоритмів. Час виконання паралельного та послідовного алгоритму.
Властивості оцінок часу виконання паралельного алгоритму. Оцінки
ефективності паралельного алгоритму. Ступінь паралелізму чисельного
алгоритму. Закони Амдала. Оцінка максимально досяжного паралелізму. Аналіз
масштабування паралельних обчислень. Поняття паралельного процесу.
Зернистість. Парадигми паралельного програмування. Паралелізм даних.
Парадигми паралельного програмування. Паралелізм задач. Коротка
характеристика етапів розробки паралельного алгоритму. Етапи розробки
паралельного алгоритму. Тривіальна декомпозиція, та декомпозиція по даним.
Зміна елементів даних та області перекриття. Граничний обмін. Функціональна
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декомпозиція. Етапи розробки паралельного алгоритму. Проектування
комунікацій. Масштабування. Планування обчислень. Парадигма master-slave.
Змістовий модуль 2. Програмування з використанням MPI та
OpenMP.
Тема 5. Паралельне програмування з використанням інтерфейсу
передачі повідомлень MPI.
Модель обміну повідомленнями – MPI. Парадигма SPMD. Стандарт MPI.
Коротка характеристика, переваги та недоліки. Поняття комунікаторів.
Ініціалізація та завершення MPI-програми. Точкові обміни даними між
процесами MPI-програми. Режими відправлення повідомлень. Блокуючи
операції. Неблокуючи операції. Проблема deadlock'ів. Загальна характеристика
колективних взаємодій процесів в MPI. Колективні операції передачі даних.
Тема 6. Паралельне програмування на системах із загальною
пам'яттю (OpenMP).
Модель загальної пам'яті – OpenMP. Використання багатопоточности при
програмуванні для багатоядерних платформ. Виконання OpenMP-програми.
Основні директиви та функції. Модель даних, класи змінних. Варіанти
розподілу роботи між запущеними нитями. Характеристика типів розподілу
ітерацій. Варіанти синхронізації роботи нитей. Бар’єрна синхронізація.
Варіанти синхронізації роботи нитей. Критичні секції. Варіанти синхронізації
роботи нитей. Семафори. Проблема консистентності пам'яті. Консистентність
пам'яті в OpenMP.
Тема 7. Розподілені обчислення у GRID.
Розробка додатків у GRID. Загальна характеристика та компоненти
Alchemi. Моделі грід-додатків. Кластер. Мультикластер. Глобальна GRID.
Огляд компонент інструментарію. Менеджер. Виконавець. Користувач.
Архітектура Alchemi.
Модуль 2.
Змістовий модуль 3. Розподілені інтелектуальні системи.
Тема 8. Основні поняття розподілених інтелектуальних систем.
Основні проблеми та сучасний стан розвитку методів та засобів штучного
інтелекту. Поняття знань. Проблеми представлення знань. Коротка
характеристика моделей представлення знань. Загальна характеристика
напрямків дослідження в області інтелектуальних інформаційних технологій.
Загальні поняття розподілених інтелектуальних систем.
Тема 9. Розподілені інтелектуальні системи на основі мультиагентних
технологій.
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Поняття мультиагентної системи. Різні точки зору на мультиагентні
системи. Поняття агента, властивості. Архітектури агентів. Структура
інтелектуального агента. Характеристики та особливості мультиагентних
систем. Взаємодії агентів. Комунікаційні мови та протоколи. Онтології.
Визначення, призначення та різновиди. Концепція Semantic Web. Загальна
характеристика мов Semantic Web. Мови Semantic Web. RDF, RDFS. Мови
Semantic Web. OWL. Онтологічні формалізми. Дескриптивні логіки.
Онтологічній інжиніринг. Методи роботи та обробка онтологій. Загальна
характеристика проектів мета-онтологій. Онтологічний проект WordNet.
Особливості застосування онтологій при взаємодії агентів. Особливості та
стандарти у галузі створення мультиагентних систем.
Мультиагентні
платформи. Архітектура платформи JADE. Приклади мультиагентних
інтелектуальних систем у різноманітних предметних галузях.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
л
п
лаб с.р.

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Основні поняття теорії прийняття рішень
1. Вступ до навчальної дисципліни «Технології
2
2
розподілених систем та паралельних обчислень»
2. Основні поняття розподілених систем та
12
2
паралельних обчислень.
3. Концепція GRID і метакомп'ютінг.
16
2
4. Парадигми, моделі та технології паралельного
22
4
програмування.
Змістовий модуль 2. Прийняття рішень із залученням експертних процедур
5. Паралельне програмування з використанням
30
4
8
інтерфейсу передачі повідомлень MPI
6. Паралельне програмування на системах із
28
4
8
загальною пам'яттю (OpenMP)
7. Розподілені обчислення у GRID
22
4
4
2
2
Модульний контроль
134
24
20
Усього годин

10
14
18

18
16
14
90

Модуль 2
Змістовий модуль 3. Основні поняття теорії оптимізації
8. Основні поняття розподілених інтелектуальних
22
2
систем
9. Розподілені інтелектуальні системи на основі
24
6
мультиагентних технологій
2
2
Модульний контроль

8

12

4

14

-

-

Усього годин

46

8

-

12

26

Усього з дисципліни

180

32

-

32

116
7

5. Теми семінарських занять
№
з/п
1

Назва теми

Кількість годин

Не передбачено навчальним планом
Разом
6. Теми практичних занять

№
з/п
1

Назва теми

Кількість годин

Не передбачено навчальним планом
Разом
7. Теми лабораторних занять

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми

Кількість годин

Розробка паралельних програм для системи з
розподіленою пам'яттю з використанням MPI
Розпаралелювання програм з використанням директив
OpenMP
Розподілені обчислення у GRID Alchemi
Розробка онтологій предметної галузі у редакторі
Protégé
Розробка мультиагентної системи на платформі Jade
Мультиагентний підхід в середовищі моделювання
Anylogic

8

Разом

8
4
4
4
4

32
8. Самостійна робота

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми

Кількість годин

Тема 1. Коротка характеристика основних мов
високопродуктивних обчислень
Тема 2. Міждисциплінарні Grid проекти
Тема 3. Теоретичні моделі паралельних алгоритмів,
програм і систем
Тема 4. Програмний інструментарій механізму
передачі повідомлень MPI для написання паралельних
програм
Тема 5. Директиви мови OpenMP
Тема 6. Моделі грід-додатків

10
14
18
18

18
14
8

№
з/п
7
8

Назва теми

Кількість годин

Тема 7. Архітектура та принципи роботи пошукових
систем на базі мультіагентних технологій
Тема 8. Сучасні приклади використання Semantic Web
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Разом

14
116

9. Індивідуальні завдання
Виконання розрахункової роботи на тему «Розробка мультиагентної
системи».
10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекцій, лабораторних занять, індивідуальні
консультації з питань нового матеріалу, самостійна робота здобувачів вищої
освіти.
11. Методи контролю
Здача лабораторних робіт, модульний контроль, іспит.
12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти
12.1. Розподіл балів, які отримують здобувачів вищої освіти (кількісні
критерії оцінювання)
Складові
навчальної
Роботи

Бали за одне
заняття

Кількість занять

Сумарна кількість
балів

Модуль 1
Робота на лекціях
Виконання і
захист
лабораторних
робіт
Модульний
контроль

0…0.5
5...8

8
4

0…4
20...32

10…12

1

10…12

8
3

0…4
15...24

Модуль 2
Робота на лекціях
Виконання і

0…0.5
5…8

9

захист
лабораторних
робіт
Виконання
розрахункової
роботи
Модульний
контроль
Усього за семестр

5…12

1

5…12

10…12

1

10…12
60…100

З метою активізації аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої
освіти розроблено презентації лекцій, а також набори тестів для організації
електронного навчання та модульного контролю.
Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови здобувача
вищої освіти від балів поточного тестування й за наявності допуску до іспиту.
Під час складання семестрового іспиту студент має можливість отримати
максимум 100 балів.
Білет для іспиту складається з 2 теоретичних запитань та 1 практичного
завдання. За повну правильну відповідь на два перших запитання здобувач
вищої освіти отримує по 30 балів. За повну правильну відповідь на практичне
завдання – 40 балів.
12.2 Якісні критерії оцінювання
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки:
– принципи взаємодії розподілених компонент інформаційних систем;
– існуючі методи розподілення обчислень;
– основні поняття та принципи розробки паралельних алгоритмів;
– основні методи паралельних обчислень;
– основні методи паралельного програмування для багатоядерних процесорів та
обчислювальних кластерів.
Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:
– створювати багатоланкові та багаторівневі розподілені програми для
корпоративної та сервіс-орієнтованої архітектури;
– використовувати програмні засоби для створення, налагодження та
оптимізації паралельних програм;
– використовувати вивчені методи для наукових та технічних задач.
12.3 Критерії оцінювання роботи здобувач вищої освіти протягом
семестру
Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та
захистити всі лабораторні роботи. Вміти самостійно формулювати задачі
для їх вирішення паралельною реалізацією алгоритму. Знати принципи
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побудови, основні поняття і методи розподілення обчислень. Знати існуючі
підходи та сучасні технології паралельних обчислень.
Добре (75-89). Мати достатній рівень знань з розподілених систем та
технологій паралельних обчислень. Показати вміння виконувати та
захищати всі лабораторні роботи в обумовлений викладачем строк, з
обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновані у роботах. Виконати
розрахункову роботу. Вміти детально пояснювати складові архітектури
розподілених систем, створювати багатоланкові та багаторівневі розподілені
програми для
корпоративної та сервіс-орієнтованої архітектури. Знати
характеристики основних компонентів розподілених систем та особливостей
налагодження та оптимізації паралельних програм.
Відмінно (90-100). Повно знати основний та додатковий матеріал.
Детально знати усі теми дисципліни. Досконально знати інформаційні
технології інтеграції розподілених систем та паралельних обчислень. Вміти
формувати завдання з проектування багатоланкових та багаторівневих
розподілених програм для корпоративної та сервіс-орієнтованої архітектури.
Безпомилково виконувати та захищати всі лабораторні роботи в
обумовлений викладачем строк, а також розрахункову роботу з докладним
обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у роботах.
Шкала оцінювання: бальна і традиційна
Оцінка за національною шкалою
Сума балів
90-100

Іспит, диференційований залік, курсова
робота
Відмінно

75-89

Добре

60-74
0-59

Задовільно
Незадовільно

Залік

Зараховано
Не зараховано
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