
129

продукцій. Кожен симптом являє собою лінгвістичну змінну. Для кожної
лінгвістичної змінної було призначено 5 терм-множин. Лінгвістичні змінні
можуть приймати одне зі значень: «низький», «нижче» «середнього»,
«середній», «вище середнього», «високий». Для побудови функцій
приналежності експертної системи діагностики захворювань був реалізований
прямий метод, тобто, параметри функцій приналежності задавалися експертом
у числовому вигляді, а розрахунок виконується з використанням гаусової
функції.

Вихідними даними є звіт про постановку діагнозу, котрий формується в
результаті обробки вхідних даних за допомогою системи логічного виведення.
Вихідна інформація виводиться на екран монітора і може бути збережена
користувачем у файлі.
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Сучасні комп'ютери часто мають різну кількість обчислювальних ядер,
здатних працювати паралельно. Для їх використання більшість широко
розповсюджених компіляторів (gcc, clang, Visual C++) передбачають
можливість автоматичного розпаралелювання циклів. Така оптимізація
дозволяє застосовувати можливості багатоядерних процесорів без внесення
змін в текст програми, але для ефективності потребує багатократної
перекомпіляції програми для процесорів з різною кількістю ядер. Це не є
критичним в операційних системах, в яких установка усіх програм відбувається
через компіляцію, але більшість сучасних операційних систем обмежується
компіляцією програмних пакетів для окремих сімейств архітектур без
урахування більш конкретної архітектури та кількості ядер. Окрім цього, при
розпаралелюванні циклів не враховується змінний характер кількості ітерацій в
циклах під час виконання, що приводить до непередбачуваних коливань
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продуктивності. Це зумовлено витрачанням зайвого часу на створення зайвих
ниток у випадках, коли апаратно підтримується менше ниток, ніж
використовується для розпаралелювання циклу, та простоюванням ядер у
випадках, коли для розпаралелювання циклу використовується менше ниток,
ніж підтримується апаратно.

Для вирішення цієї проблеми пропонується використання об'єкту, що
керуватиме вибором кількості ниток під час виконання в залежності від
кількості доступних обчислювальних ядер та розміру циклу, що
розпаралелюється.

Нами розроблено прототип класу такого об'єкту для програм, написаних на
об'єктно-орієнтованій мові програмування С++. Для розпаралелювання
використано можливості багатопоточного та функціонального програмування з
стандарту С++11.

При тестування об'єкту використовувався компілятор gcc, операційна
система ArchLinux та двохядерний процесор AMD A4.

Подальші плани включають розширення можливостей розробленого класу
та адаптація цієї моделі для інших мов програмування. Також розглядається
можливість автоматичного застосування цієї моделі при оптимізації програм
компілятором.
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СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ
РЕЙКИ ТА ЇЇ МОДЕЛЮВАННЯ

В наш час метрополітеном для контролю положення контактної рейки
використовуються спеціальні пристрої – вимірювальні візки. Однією із вимог
до таких пристроїв є висока точність вимірювання. Для збільшення точності
вимірювання необхідно провести модернізацію пристроїв. Одним із напрямків
модернізації є заміна механічного самописця на електронний пристрій збору
вимірювальної інформації. Пристрій збору інформації являє собою автономну
8-канальну 12-розрядну вимірювально-інформаційну систему (ВІС).
Вимірювально-інформаційна система вимірювального візка призначена для
вимірювання просторового положення контактної рейки  відносно ходових
рейок з заданою точністю і документування вимірювальної інформації на
переносний носій інформації або по послідовному порту у персональний


